
 

 
 

 

ATA 028/22 

 

 

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

Legislativa, realizou-se a vigésima oitava 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 027/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 191/2022, 192/2022, 193/2022, 194/2022 e 195/2022 

encaminhado respostas de proposições encaminhadas ao Executivo. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 

Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 035/22 encaminhando proposições aprovadas em 

05 de setembro de 2022; Of. Leg. N° 059/22 informando aprovação do projeto de lei n° 058/22; Of. 

Leg. N° 060/22 informando aprovação do projeto de lei n° 061/22 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 RODRIGO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente, queria pedir um ofício 

de pesares a Dona Domingas Antônia Sousa, é a avó do meu amigo Rami ali, que criou ele, então ele 

trata como mãe, eu queria pedir esse ofício de pesares aí, todos que quiser assinar junto, podem assinar. 

Também agora eu não sei o nome, esqueci o nome aqui de cabeça, mãe do Darlan dos Pachecos 

também, pedir oficio de pesares aí e até vi hoje que tem um pedido aí da caçamba PAC que é uma das 

coisas que eu venho cobrando a tempo também e já está inadmissível já o tanto tempo que essa caçamba 

está fora do município para ser arrumada, a gente sabe que a questão era o motor, tem todo um trâmite 

para ser feito, e parece que o problema a empresa agora não tem as negativas, mas deixo aqui também 

essa queixa, que eu acho que a gente já era para estar com essa caçamba trabalhando há muito tempo 

aqui no nosso município que foi levada para a empresa que várias pessoas, empresas aqui do Barão 

fazem serviço com essa empresa de lá e sempre trabalhou muito bem o rapaz lá e com a prefeitura 

parece que não está dando certo, já tivemos problema lá com a ambulância no mesmo lugar e a 

caçamba agora, espero o quanto antes finde essa novela dessa PAC aí, porque com certeza está fazendo 

muita falta para o nosso município. Quero aqui deixar os parabéns ao meu colega Erni que hoje está 

de aniversário, o Ernizão ali da obras que Deus dê muita saúde a ele e tenha muito êxito na sua vida. 

Também acho que todos são sabedor aí, aqui da casa, que faz tempo que está correndo um processo 

disciplinar para todos os funcionários que fizeram hora extra durante o horário reduzido do ano 

passado, acho que foi do ano passado ou retrasado. Eu acho que todos os funcionários receberam de 

boa-fé, ninguém tinha má índole, eu acho que pelo certo parece que não tinha que ressarcir esse 

dinheiro, inclusive, não tenho bem certo, mas parece que até os secretários das pastas vão ter que 

devolver, também não acho certo porque se é que foi recebido indevidamente, o secretário, tenho plena 

certeza que não recebeu e também digo que eu acho que não é culpa dos secretários e nem da 

administração. Acredito que foi uma falha, ninguém sabia que não podia ser pago aquelas às 2:00 de 

intervalo, ali do horário reduzido é só 6 horas, então quem trabalhava até 8 horas não podia receber 

aquelas 2 horas extras. Eu acho que o funcionário já vem prejudicado com a pandemia, todos os 

funcionários que continuaram trabalhando não foi contado aquele tempo para avanço, não foi contado 

para nada aquele tempo da pandemia. Acho que isso foi uma falha do presidente Bolsonaro, que fez um 

decreto que não era para contar. Eu acho que quem não trabalhou até concordo em não contar porque 

daí não estava trabalhando por causa da pandemia, quem tinha algum problema de saúde que não 

trabalhou, ficou afastado. Mas eu acho que quem estava tocando os trabalhos na administração 
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pública, independente de cargo ou função, e eu acho que deveria contar sim porque a pessoa estava ali 

trabalhando, não estava se negando e tinha que trabalhar. Então quero deixar aqui que eu não estou 

contente com essa devolução, não sei qual vai ser os próximos capítulos dessa novela, mas deixar aqui 

que eu estou junto com os colegas que acham que não está certo isso porque todos receberam de boa-

fé. Ninguém recebeu esse valor, sabendo que era irregular. Isso até eu acho que quem era para saber 

era o procurador da prefeitura e passar na época para os secretários, tenho certeza, se os secretários 

soubesse, tivesse conversado com os funcionário, eles teriam trabalhado da mesma forma. Então eu 

acho que o erro aí é jurídico. E eu acho que se alguém tem que devolver alguma coisa, então é o jurídico 

e não os funcionários ou até mesmo os secretários. Também deixo aqui mais uma reclamação sobre a 

questão do Sete de Setembro, a gente não viu ninguém da administração pública mexer um dedo para 

fazer um desfile, isso que eu estou falando da Administração pública é dos responsáveis, lógico que não 

é de funcionário. Ninguém mexeu um dedo para fazer, claro que é dificultoso organizar, é trabalhoso, 

é, tenho certeza que, como todos os anos, aconteceu antes da pandemia, as professoras iriam fazer o 

máximo para fazer o desfile bem bonito com nossas crianças das escolas e o qual até levei por surpresa 

que é uma coisa rotineira, sempre saiu, nunca imaginei que não ia ter esse ano, quando eu vi já estava 

o dia e não tinha mesmo. Ah porquê a banda, a banda não é desculpa. A banda, tenho certeza que se 

ligasse para Sertão, para Mariana, para Barra do Ribeiro, a todos os municípios, outras vezes fizeram 

parte aqui tocando com a banda deles. Então se a nossa não estava funcionando, poderia ter pedido 

uma banda do município vizinho para vim abrilhantar o evento, de repente, não no dia 7, podia ter sido 

ser feito um dia antes ou um dia depois, mas eu acho que deveria sim ter feito para nossas crianças 

saber até para saber o real motivo do Sete de Setembro e tirar um pouco nossas crianças só do telefone. 

Fazer um trabalho forte nessa situação. Então, deixa aqui também o meu descontentamento por não ter 

saído, acredito eu, pela Secretaria da educação que o qual teria sim como ter organizado. Eu digo aqui 

que foi falta de vontade. Também de contraponto, que já quero agradecer os colegas vereadores que 

aqui ajudaram com alguma coisa para a cavalgada que vai sair quarta-feira de madrugada aqui do 

Barão para a busca da centelha da chama crioula e vai chegar no nosso município no sábado, acredito 

eu, que ali, por umas 10 horas, 11 horas, não sei exato o horário ainda, mas vai ser informado ali no 

Facebook, acredito eu que o patrão vai colocar o horário de chegada, convido os colegas vereadores 

da comunidade que quiser agraciar o recebimento da chama, no sábado de manhã, vai estar chegando 

em nossa cidade se Deus quiser, peço ao patrão do céu e Nossa Senhora Aparecida que proteja todos 

nossos cavalarianos, vai ser 4 dias de viagem a pata de cavalo. Então que Deus abençoe eles e o pessoal 

todo que vai junto, o carro de batedor e o pessoal da cozinha para que novamente a nossa tradição não 

morra e chegue até o município sem nenhum problema e já convido toda a comunidade do dia 17 ao 

dia 20 de setembro vai ter eventos lá no CTG. A gente sabe que uma entidade, que vem sofrendo com 

essa pandemia não podia se fazer eventos como todos as entidades vinham sofrendo com isso e para 

angariar algum fundo é agora na Semana Farroupilha, o patrão até resolveu deixar só 4 dias que o 

certo seria do dia 13 ao dia 20, já diminuiu uns dias ali, vai ser do dia 17 ao dia 20 para tentar fazer 

uns eventos maior para a nossa comunidade e para o nosso CTG ir tocando para frente, então deixo 

esse convite especial, faça um esforço, levem suas crianças, levem sua família para dentro do CTG, que 

com certeza, lá é um lugar sadio e que só aprende coisa boa lá dentro." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

de imediato já deixar os parabéns também, como o colega falou ali ao nosso amigo Erni, um grande 

amigo aí de vários e vários anos que temos, muitas felicidades, saúde, paz e os parabéns para minha 

cunhada Natália, que semana passada estava de aniversário, que Deus lhe dê muitas bênçãos sempre. 

Quero agradecer ao executivo pelas respostas mandadas para nós, é muito importante nós ter respostas 

aos nossos pedidos do nosso trabalho aqui na Câmara, a gente fica na expectativa quando faz um 

pedido, então a gente fica muito faceiro quando vem as respostas para nós. Como o colega falou ali da 

caçamba PAC também, quero parabenizar os colegas pelo pedido e se tivesse me convidado, eu tinha 

assinado junto também porque essa caçamba faz vários e vários dias que a gente vem falando e 
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cobrando a administração e essa caçamba faz tanta falta para nós, para nossa comunidade e essa 

caçamba faz muito tempo que está parada na mecânica, então, acho muito importante esse pedido aí e 

tomara que se providencie logo isso aí, que essa caçamba volte para o nosso município para atender a 

nossa comunidade. Semana passada estava em casa ali e chegou um pessoal na frente da minha casa 

fazendo uma marcação e eu fui ali ver era o pessoal da Magna, da empresa que está fazendo o projeto, 

readequado o projeto do asfalto. Quero agradecer a cumplicidade que me atenderam ali, falaram 

comigo e avisar a nossa comunidade que o projeto está em andamento, estiveram até a semana passada 

aqui, finalizando na entrada do Barão aqui, já o projeto, eu não sabia, fiquei sabendo também 

conversando com eles, que o projeto é em 2 etapas, etapa de Mariana Pimentel e a etapa de Barão do 

Triunfo, a etapa de Mariana Pimentel até final de setembro eles querem entregar pronto e a etapa de 

Barão do Triunfo à Mariana Pimentel, até final de outubro, então, como me falaram ali estão a todo 

vapor, fazendo um projeto para até esses prazos serem entregue o projeto, tomara que entregando este 

projeto logo, logo entre dinheiro do nosso governo que a gente possa licitar essa obra tão aguardada 

por todos no Barão do Triunfo. Semana passada eu tive falando com um morador da nossa comunidade 

que estava precisando de um auxílio de uma máquina e entrei em contato com a prefeitura, com o 

prefeito, com o secretário, até consegui mandar essa máquina para lá para fazer esse trabalho e já digo 

de imediato ao secretário aí e as pessoas que acharam ruim, que eu vou continuar cobrando. Pelo que 

eu vi dizer, o secretário achou ruim porque disse que trabalho do vereador não é ficar cobrando o 

secretário, máquinas, mas eu vou continuar cobrando, meu trabalho não é cobrar máquina, mas sim 

atender a nossa comunidade e não vai ser só na Secretaria de obras, secretaria de agricultura, vai ser 

em todas as secretarias e todo setores da prefeitura. Eu vou cobrar e tudo que eu puder é para atender 

melhor nossa comunidade há pouco tempo mesmo eu recebi ontem uma reclamação, questão do posto 

saúde, há pouco tempo falei com o secretário e tive às 5 e meia da tarde estive lá dentro do posto de 

saúde com o secretário, falando com o médico a respeito do acontecido, então não vai ser numa 

Secretaria nem noutra, eu vou estar em todas as secretarias cobrando o melhor para atender nossa 

comunidade, já deixo de imediato isso dito. Quero avisar nossa comunidade também, que dia 22 do 9 

agora vai ser novamente entrar para a licitação o nosso estacionamento na volta da praça. Tomara 

que alguma empresa apareça, que consiga fazer essa licitação, fazer esse contrato para fazer essa obra 

aí, que eu acho que é uma obra tão importante que vai ser feita no centro do nosso município. Como o 

colega Rodrigo falou ali, a questão do CTG convido a nossa comunidade  a se fazer presente agora 

nesses dias de evento, do dia 17 ao dia 20, é um bem muito importante que a gente tem no nosso 

município o CTG é uma tradição tão bonita, é uma tradição que desde pequeno eu sigo através do meu 

pai e também seguia e tenho muito orgulho dessa tradição e de acompanhar o nosso CTG, então 

convido a nossa comunidade dar esse apoio para essa entidade que necessita tanto de auxílio, de 

dinheiro para manter o nosso CTG em dia, a gente sabe que não é fácil, agora dia 17 chega ao meio-

dia a chama crioula e tem programação do dia 17 ao dia 20, dia 20 às 10:00 da manhã, missa crioula, 

ao meio-dia almoço e à tarde, às 15:00, encerra com baile. Então convido a nossa comunidade a se 

fazer presente, levar sua família e prestigiar esse grande evento aí que que vai acontecer no nosso 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. " A respeito do que os colegas falaram, o vereador 

Angolista ali, da caçamba do PAC, eu tenho um pedido desta casa hoje, até podia ter botado vocês 

junto, mas falta de comunicação, não é? Mas não quer dizer que isso não é para mim, é para a 

comunidade. A gente sabe que isso aí vem se arrastando, já faz mais de 1 ano que essa caçamba está 

para lá, eu tive conversando com o executivo e ele disse para mim, ô, Lagarto, a caçamba daqui 20 dias 

já está aí, está tudo acertado, isso já faz uns 4 meses que ele disse para mim e falei com o secretário a 

mesma coisa. Ele me disse, não, a caçamba está vindo a semana que vem, mas é a semana que vem, 

não chegou ainda, a gente sabe da dificuldade que o município está tendo aqui. Hoje nós temos, tem 

um pedido também dessa empreiteira que está aí, a gente, já me cobraram, perguntaram se é por viagem 

que ganha ou se é por horas. Olha, eu nem sei como é, se é por quilômetro, por isso eu estou pedindo 
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essa informação hoje aqui nesta casa, que me passe isso aí, me passe as cópias do contrato para saber 

o valor que é porque eu não sei o valor que é, então eu deixo esse pedido nesta casa que a gente fique 

sabendo direitinho que possa passar para a comunidade porque nós temos a caçamba, todos nós somos 

sabedores, uma caçamba ótima, funcionando, claro, mas um ano para arrumar, se é um motor, pelo 

amor de Deus, quantos colegas meus fizeram um motor aqui? Não dá uma semana, essa caçamba, acho 

que está em Glorinha pelo o que eu sei, sei que o rapaz lá é um mecânico bom, acho que é uma oficina 

não é pequena também, mas não sei o qual que é o problema que está acontecendo lá, se é falta de 

dinheiro, o que que é? Até o meu caminhão foi lá, o Dadai levou, não era o motor, mas ele fez no dia 

pra mim e essa caçamba que eu sei que já estava lá, isso foi bem antes da safra da melancia já está com 

quantos meses? Isso vai se arrastando e é um dinheiro que está indo do município que podia ficar aqui, 

nós temos só o quê, uma caçamba da prefeitura trabalhando e a pequenininha aquela mas aquela ali é 

só para juntar o lixo aqui na volta mesmo, mas serve também, e pagando, sendo uma coisa que é da 

gente aqui que ela já tinha se pago é a mesma coisa, vamos mudar de assunto, que nem a ambulância 

pagando aqui, graças a Deus que veio essa ambulância nova, acho que não está mais essa outra que é 

um absurdo, por 1 mês que é pago. Mas eu deixo esse pedido aqui, espero que eles informem nós o 

quanto antes e essa caçamba volte para nós o quanto antes, porque a necessidade é grande e a respeito 

o que os colegas falaram do CTG, eu ajudei, eu buscar a chama não vou poder ir, porque até faz anos 

que não ando a cavalo, mas eu vou à noite, onde vocês estiverem, eu vou lá, vamos ficar conversando, 

depois vocês vão dormir descansados e nós viemos embora, mas eu vou, não sei, vou me informar 

direitinho onde vão estar e aqui no CTG você pode ter certeza o que eu puder ajudar, eu vou ajudar 

também, viu? Vocês sabem isso aí, é uma tradição que se todo mundo largar, vai findar. Então temos 

que, eu não tenho filho pequeno, mas vocês têm. Mas tem colegas, tenho conhecido aí, temos que 

convidar para ir no CTG, então vamos ali à sábado, vai ser sessão, vai ser de lá, vamos fazer presentes 

todo mundo ali, se Deus quiser, e que seja muito bonito o final de semana que vai vim, Deus ajude todo 

mundo que corra bom tempo porque o ano passado já foi de chuva, eu estava em casa e vi vocês 

passaram todo molhado ali. Mas foram buscar a chama e trouxeram, então desejo boa sorte que se 

vamos, façam um bom trabalho." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero começar também já 

convidando para participar, o pessoal participarem dos eventos do CTG, começa dia 17, dia 18, dia 

19, e dia 20, que é muito importante a gente manter a nossa tradição de gaúcho isso aí eu sou um 

tradicionalista, conforme todos me conhecem, gosto de Rodeio, estou sempre participando e peço o 

apoio de todos para que se faça presente no CTG. Também quero convidar o pessoal para cavalgada 

do Egídio Baixinho, dia 18, que sai da casa dele, as 7 da manhã passando pelo Passo Grande, Note, 

Fim da Linha e retornando até a residência dele, deixo todos os convidados que se pudesse fazer 

presente que é muito importante para a gente ver que a nossa tradição está de pé, a gente está 

trabalhando para que ela continue em nosso município. Também, eu tenho uma indicação na casa hoje 

para que o executivo, quanto quebrar uma máquina do município que o executivo remova ela até o 

pátio da prefeitura, para ser feita a manutenção, para não acontecer conforme a gente tem 

acompanhado várias vezes a comunidade, a população clama para a gente, reclama, a gente traz para 

essa casa, de ficar muito tempo, meses e meses aonde que quebra esperando pelo conserto e não ser 

consertada, e fica lá atirada, então fiz esse pedido aí os colegas assinaram junto que eu acho que é 

muito importante se isso aí for atendido pelo executivo vai ser muito importante, quebrou remove ela 

até aqui o pátio da prefeitura para que seja feita a manutenção. Também quero falar sobre o secretário 

que o colega Fábio comentou ali. Me deixa bem feliz de saber que o colega está do nosso lado para que 

seja feita as cobranças das coisas do município para que o secretário faça mais rápido o serviço dentro 

da maneira do possível e a gente vai ter o apoio de mais um vereador e dos outros também que a gente 

teve às vezes colegas vereadores aqui defendendo o secretário, mas não é não. A gente não estava aqui 

para bater em secretário, a gente estava aqui em pedido da população, o secretário tá lá para ser 

cobrado e a gente está aqui para ser cobrado também. Então a população nos cobra e a gente cobra o 
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secretário. Isso é só um trabalho, não é nenhuma... pegar no pé de secretário, é um trabalho que a gente 

está fazendo muito bom nessa casa, por isso que se dá esses debates, às vezes um fala, pensa uma coisa, 

outro pensa outra, isso aí é trabalho da Câmara, isso é mais de que normal. Então fiquei muito contente 

com as palavras do colega que passou aí." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente 

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

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

sobre uma postagem que eu fiz até no meu WhatsApp que todo mundo fez, que a prefeitura para mim 

foi um erro, foi marcado para o dia 26/09/2022 porque então que marcaram esse dia se não tinha 

condições do ginásio de esporte, teve um pregão tiveram que retirar, então eu digo também contrataram 

o coordenador porque que primeiro não contrataram o coordenador? Primeiro não viram as condições 

do ginásio, não se programaram certinho, isso aí é erros que não pode acontecer porque certamente 

tem pessoas que participam e tem despesa, essas pessoas estão em dia e certamente vão cobrar da 

prefeitura. Queria falar sobre os 7 setembro, fiquei muito triste porque é um dia muito importante e 

aqui a nossa cidade ficou aqui de mãos atadas, temos cidades vizinhas aí, Mariana, muito bonito, estava 

vendo o Facebook, prefeito, vice-prefeito, todas autoridades e aí tu vê, aonde a gente vê que realmente 

valoriza a cidade e Sertão Santana também aí, quando o vereador Maninho vem aqui, fala que o 

vereador Maninho está querendo se aparecer. E agora eu fico triste porque é um dia muito importante 

ter a colega aqui, Laureni, viu a postagem, acho que compartilhou ou comentou, então eu fico triste 

porque falam tanto que a prefeitura está tão bem, mas eu não vejo um trabalho tão bom não, então o 

meu compromisso é ser vereador e fiscalizar. Também queria falar, hoje estive conversando com um 

morador da Boca do Campo, senhor Dilamar, até hoje eu vi lá na Barra e ele comentou para mim sobre 

o ônibus que está lá na casa dele já faz mais de 3 meses, este ônibus que está lá, pediram para a esposa 

dele, deixaram o ônibus lá tranquilo. Só que aí são 3 meses, aí você vê, 3 meses, será que não dava 

tempo de ter arrancado este ônibus de lá, que nem colega, botei eu e o Marcírio aqui na casa o pedido 

para botar no pátio da prefeitura porque quando fiz aquelas postagens, também estava todo os ônibus 

atirado ali, me criticaram também, então que nem eu sempre comento, eu sou o fiscal do povo e o meu 

compromisso é fiscalizar e não aqui para ficar defendendo o prefeito, quando está certo as coisas, eu 

dou os parabéns que nem precisava, porque o compromisso dele; conversando com o Dilamar  ele me 

disse assim, olha, Leandro, eu já estou me sentindo bem constrangido, está chegando gente aqui e tiram 

uma peça, chega outro, tiram outra peça, eu não estou gostando disso daí, eu até já comentei para as 

pessoas que chegam aqui, porque fica feio isso aí, daqui a pouco some alguma coisa, vai sobrar para 

quem? para mim e de mim não tem nada de falar que nem ele falou, daqui a pouco vão dizer que eu 

estou pegando uma coisa da prefeitura. Então, nós já fizemos esse pedido, eu e o colega Marcírio aí. 

Então a gente queria dizer que a gente não está aqui para criticar e sim, para fazer a nossa parte, nós 

estamos fazendo o pedido, só que o prefeito tem que executar, muitos falam de mim que eu faço 

postagem, mas eu vou dar uma semana para tirar esse ônibus de lá, se o prefeito não tirar, eu vou lá 

no Dilamar, vou fazer uma live ou uma postagem no Facebook, fazer que o vereador faz a parte dele, 

leva até a Câmara para o prefeitos, se o prefeito não as executa o serviço dele aí o problema é dele. 

Também queria comentar rapidinho aqui, não sei se vai dar tempo, depois falo no momento de líder, 

sobre as horas extras. Eu também acho, na minha parte, como vereador, essas horas, quem teria que 

pagar o prefeito, ele sim é o culpado disso tudo porque ele não sabia? não teve reunião na prefeitura? 

não se falaram lá para fazer essas horas extras, engraçado que fizeram essas horas extras bem em 

época de campanha, trabalharam 40 de época de campanha que teve desigualdade, usando a máquina 

pública, então, aí não sabia o prefeito, para mim aqui eu assino embaixo, quem tem que pagar é o 

prefeito, o funcionário não, o funcionário faz a parte dele, se ele trabalhou até 1 hora ele fez o serviço 

dele, agora se de tarde o prefeito mandou fazer hora extra, ele tem que receber e  quem tem que pagar 

essas horas extras é o prefeito e não se fazer de santinho." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, 

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

presidente, muitos assuntos que legal é, queria dizer rápido assim porque não tem muito o que 
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comentar, muita coisa sobre a questão das horas extras que nem o colega falou, nem vou falar muito 

também, porque realmente é uma situação delicada, mas acho que ninguém está fazendo, tomando 

decisões por conta própria, com certeza tem documentos que vieram de alçadas superiores, se foi 

errado no momento que se puna quem errou, mas hoje não está sendo cobrado por bel prazer, do 

prefeito, do secretário ou seja quem for, o secretário do momento inclusive está aqui. É uma cobrança 

que veio de cima e que se cumpra, se não for cumprida a penalidade vai vim não hoje, amanhã, então 

tem que ser cumprida, a respeito do desfile vereador, eu fui o primeiro e que mais cobrei desfile tanto 

Sete de Setembro quanto 20 setembro agora, esses dias, entrei em contato com o secretário e comentei 

com ele se ia ser feito alguma coisa alusiva ao dia 7, ao dia 20, ele me disse, isso não precisa esconder, 

ele disse que não era viável, talvez ele não goste que eu fale isso, mas eu estou falando aqui porque eu 

não sou pessoa vereador, de defender coisa errada, eu defendo a administração quando eu sei que é 

uma coisa certa, coisa errada eu não defendo e eu acho que foi muito errado sim não fazermos nada de 

Sete de Setembro e 20 de setembro, que não vai ser feito, vai ser feito alguma coisa dia 20, que é a 

chegada da chama crioula, que não vai ser, vai ser antes, eu sei disso, mas talvez no dia 20 estão os 

cavalarianos façam uma caminhada pela cidade, uma cavalgada, é o que vai acontecer. Eu acho que 

eu sou muito ruim, porque os municípios vizinhos todos fizeram e não precisa mostrar em telão, todo 

mundo sabe, o Facebook é aberto, Sertão Santana fez, Mariana fez, Cerro Grande fez, Barra do Ribeiro 

fez e nós não fizemos. Cobramos isso do prefeito hoje, hoje cobramos do prefeito e aí só que as coisas 

não acontecem. Infelizmente volto a repetir, não sou defensor do que é errado, defendo o que é certo. 

Eu acho que todos nós vereadores deveríamos fazer assim, defender o que é certo e dá pau por erros é 

normal da oposição, seria normal de qualquer um vereador, mas eu acho que talvez não resolva, talvez 

não resolva, agora levar as alternativas e se colocar à disposição de ajudar isso sim, eu acho que pode 

resolver. Outra coisa, sobre a escola Dom Pedro, mais uma coisa, na semana passada, tivemos uma 

chuva forte, torrencial é claro, problema no forro, problema no telhado, desceu o forro da escola no 

salão principal lá alagou onde as crianças precisavam trafegar, estava enchendo a escola d'água. 

Cobrança já feita, cobrança já feita, mas agora até chegar a ser solucionado daí há um longo caminho 

a ser percorrido, mas torçamos que as coisas aconteçam, porque eu volto a repetir, não vou defender 

o que estiver errado, mas sim, vou aplaudir, o que acontecer e o que for certo. Queria dizer presidente 

que agora dia 18 de setembro teremos um grande evento aqui no salão Prata, na estrada da Boca do 

Campo ali, um torneio de futebol de salão, futsal, baita evento com 2 Campos, tem música, vai ter 

música à tarde no salão lá, é um baita evento para participar. Também não podemos deixar de lembrar 

a sessão solene que acontecerá dia 17 do 9, né presidente? No CTG, aqui de Barão do Triunfo às 7:30, 

depois tem uma janta depois tem um baile na sequência, então já convidando para a Semana 

Farroupilha que acho que começa dia 17, se não me engano, que já começa dia 17 e vai até dia 20, que 

quanto mais pessoas pudessem participar para ajudar o CTG porque precisa de muita ajuda nossa. Em 

contra partida também já comunico e aviso e até para, espero que todos vereadores comuniquem isso, 

que as pessoas gostam muito de assistir a sessão e a nossa próxima sessão, vai ser dia 29 de setembro, 

não vai ser na segunda, vai ser na quarta-feira, no mesmo horário, mas na quarta-feira. Então já deixar 

o pessoal lembrado. E para encerrar, presidente, queria, como é uma tribuna e a gente está assistindo, 

queria deixar os parabéns aqui para 2 amigos que fizeram aniversário ontem e hoje. Que é o Belmiro 

Bielaski, meu vizinho lá que agora mora aqui em Barão, adversário dele parabéns e ao seu José Luiz 

Tassinari Salati também que fez um festão lá ontem, não pude participar, infelizmente, mas quer ir lá 

dar um abraço nele no decorrer da semana quero deixar aqui o muitos anos de vida e parabéns aos 2." 

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

pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de iniciar minha fala agradecendo, na semana passada não 

falei, agradecendo o pessoal da Defensoria Pública da União, que novamente esteve essa casa há um 

tempo atrás e na semana retrasada atendeu acho que 12 pessoas e nessa semana passada tive a 

felicidade de conversar com uma pessoa e ela comentando bem feliz que a minha esposa já tinha 

procurado vários advogados gastado um monte e não tinha conseguido se aposentar, veio aqui na 
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Defensoria pública, eles encaminharam e em pouco tempo já estava, já estava aposentada recebendo o 

benefício agradecer o pessoal que tem vindo segundo me passaram querem vir mais uma vez este ano. 

Com relação às horas extras, tenho um pedido de informação nessa casa, a gente não teve acesso aí 

nesse processo dessas horas extras, não sabe como é que se desenrolou, como é que foi a denúncia, se 

foi denúncia, se foi apontamento, se como é que foi esse PAD, como é que foi que se desenrolou, mas o 

que me causa estranheza é que veio os documentos para os funcionários devolver o dinheiro, dizendo 

que vai ter que devolver tanto, funcionário Mateus, não venha não ser o caso, mas só por exemplo, 

1.000 reais, 500 reais do funcionários e 500 reais do secretário, aí me chama atenção porque isso está 

condenando o secretário como culpado, mas pelo que eu saiba os secretários não foram ouvidos ainda 

PAD tanto é que os secretários, tem os secretários que nem sabem o valor que tem que devolver, então 

estou aí pedindo essa documentação para nós saber como é que foi que desenrolou essa situação e 

como é que chegou nesse ponto, mas eu não, se tem justiça nesse Brasil eu não acredito que o secretário 

teria que devolver esse recurso, muito menos o funcionário, porque o funcionário trabalhou. Eu vejo 

as gurias do posto de saúde mesmo, trabalharam, se esmeraram no momento dificílimo da saúde pública 

no Brasil e agora tem que devolver recursos que elas realmente teriam direito. Quero aqui também 

deixei a meu comentário a respeito do campeonato, também fui procurado por uma pessoa, alguns times 

de futebol que talvez o campeonato teria sido cancelado mas me chama atenção porque faz dias que 

está sendo divulgado esse campeonato, foi feita uma licitação, agora foi feito um cancelamento da 

licitação, mas acho que teve tempo de ver que o ginásio não estava em condições e antes de talvez 

cancelar a licitação, fizesse a licitação para tentar algum reaproveitamento em algum outro 

campeonato, alguma coisa ou então procurar outro lugar. Temos aqui o clube Cruzeiro ali, que tem 

uma estrutura capaz de receber um campeonato dessa magnitude e não por eu fazer parte da diretoria, 

mas com certeza todo o pessoal da diretoria apoiaria. Fazer também um comentário com relação ao 

pedido, da indicação do vereador Rodrigo na semana passada, na semana passada não, alguns dias 

atrás, sobre a possibilidade de ajuda de custo para o CTG, a resposta é dizendo que não existia dotação 

orçamentária, mas é só mandar um projeto para casa que a gente votaria na mesma semana com certeza 

e que o tribunal de contas consolidou o entendimento de ilegalidade de despesas referentes à recepções 

e homenagens. Poxa, mas a gente sabe da dificuldade do CTG a gente sabe da importância da questão 

cultural no nosso estado, a gente vê ali Mariana Pimentel fez um baile, a prefeitura bancou um baile 

Farroupilha, muito bonito, eu não estive lá, mas pelo que eu vi nas redes sociais eu acho que... pedi 

para a prefeitura se puder, ainda está em tempo, repensar já não tivemos 7 de setembro, eu estive em 

Sertão Santana, no dia do desfile, não pude acompanhar o desfile, mas vi a quantidade de pessoas que 

estavam na cidade, a felicidade das crianças que estavam desfilando, o orgulho daquele pessoal e nós 

não temos, não tivemos essa oportunidade, pelo amor de Deus, se não tinha banda convidasse a banda 

de Barra, de Sertão, com certeza estariam aqui, mas botasse nossas crianças num desfile, iriam estar 

mostrando o orgulho de ser brasileiro, de ser baronense. Deixa aqui meu pedido. Se não conseguir 

fazer uma coisa de7 de setembro, tente ajudar o 20 de setembro de alguma forma. Com relação à 

colocação que foi falado aqui, questões de estrada e o colega falou assim, não adianta, não... tem que 

levar alternativa, mas te digo assim, vereador Marcos, não adianta, não está adiantando levar 

alternativa, aqui eu já falei 500 vezes na entrada do Barão, principal entrada na cidade, uma lixeira 

que não cabe, menor que essa Tribuna bem na entrada, do lado do Arroio. Aí fui lá, conversei com o 

prefeito, conversei com o secretário, dei alternativa, consegui uma lixeira grande para botar ali, é só 

buscar e até hoje faz 1 mês já e não foi buscada a lixeira. É que eu não tenho caminhão, mas se alguém 

tiver um caminhão e quiser fazer essa colaboração, a gente trazer essa lixeira ali, que a prefeitura pelo 

menos autorizar, que coloque, mas não deixar uma lixeirinha de um tamanho de nada que não cabe 

nem uma casa, só para concluir presidente, nem o lixo de uma casa na entrada principal da cidade. 

Então estamos levando alternativas, mas não está tendo resultado, então peço que o executivo repense 

as formas de trabalhar." O PRESIDENTE ALVICIO, usou a palavra. "Bom, também quero com falar 

sobre o colégio Dom Pedro. Fui cobrado severamente pela população por descaso ali na no colégio 
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Dom Pedro, onde eu falei para as pessoas que vieram me cobrar desde o ano passado a gente vem 

cobrando a administração para que tome providência na reforma ali, está vergonhoso isso aí, o nosso 

secretário da educação está muito devagar, está desinteressado, porque se tivesse interesse já tinha, 

com certeza, feito essa reforma ali no colégio Dom Pedro e a gente não estaria passando vergonha que 

nem a gente anda passando. Fui cobrado severamente e eu sou uma pessoa que tenho vergonha na cara 

quando eu sou cobrado e vendo que as pessoas têm razão de vir nos cobrar, temos aqui somos vereador 

para ser cobrado pelo público, mas o secretário está aí para responder pela pasta e cumprir com o seu 

compromisso de atender os colégios e fazer as reformas que tem que ser feito. Tome o jeito e dê um 

jeito naquilo ali, tá vergonhoso para nós e a respeito desse desfile não sai nenhum aqui no nosso 

município é vergonhoso para nós os vereadores dessa casa e para administração baronense, os nossos 

municípios vizinhos, todos fizeram só nós aqui que não, é feio para nós, é vergonhoso para nós 9 

vereadores temos aqui nessa casa e para administração também é feio. Nós temos ficando para trás e 

por causa do que? por falta de interesse do secretário, com certeza, secretário está aí para ser cobrado, 

não interessa qual é a pasta que nem diz o vereador Fábio, secretário é para ser cobrado. Nós somos 

vereador para ser cobrado e para solucionar os problemas que tem que ser solucionado em nosso 

município por isso temos aqui nessa casa e o secretário estão nas pastas para resolver os problemas 

também da sua pasta em nosso município. Só que eu estou vendo muito pouco interesse na parte do 

nosso secretário da educação. A respeito das bandas aí do nosso município está a nossa cultura está 

zerada, não está sendo investido nada, está feio, está vergonhoso. Tome providência administração, 

bote ordem e bote a funcionar Isso aí, como é que nos outros eventos anos atrás funcionava tão bem 

coisa mais linda da gente ver essa as apresentação aqui nessa praça, uns balé, os grupos aí se 

apresentando, coisa mais linda da gente ver por que que só é agora, não podemos ter isso aí por causa 

do quê? Falta de interesse, trabalho não é problema, nós sabemos trabalhar e os secretários que estão 

aí sabe trabalhar, só está faltando é interesse, falta de vontade. E a respeito dos funcionários, devolver 

dinheiro público, não sou de acordo, sou contra. Quem pagou ilegal que tem que sofrer o dano, ninguém 

é inocente, ninguém é criança, cada um é responsável por seus atos. Não concordo que o secretário 

devolve o dinheiro e nenhum dos funcionários públicos. A minha opinião é essa e ninguém muda a 

minha ideia, porque se eu fosse o secretário, não devolvia, ia até a segunda instância que tivesse na 

justiça. Jamais ia devolver um centavo sequer de maneira nenhuma, porque ninguém é inocente. O 

nosso jurídico é muito fraco, se foi ilegal, foi que o jurídico é caco, o jurídico faltou ser o jurídico pau 

ferro, se acontecer aqui nessa casa de eu cometer erro, meu jurídico é o responsável e eu tenho 

confiança nele e sei que é um homem honesto e faz as coisas por dentro da lei, lá embaixo está faltando 

um cara pau ferro lá e que conhece as leis e não deixa cometer esses tal erro. O prefeito tome 

providência e bote um jurídico lá que conheça as leis e não um jurídico antigo que nem ele tem lá, do 

tempo antigo não adianta, tem que estar por dentro da lei conforme a lei, anda andando. Quem não se 

renova fica no passado e aí fica essa polêmica aí. Eu não sou de acordo de maneira nenhuma de quem 

trabalha devolver dinheiro, se eu trabalhar, o cara tem que me pagar de um jeito ou de outro. Não 

quero nem saber. Isso se um trabalhar comigo também eu pago, não tem conversa, chega de tardezinha 

trabalhou comigo de pião, de tarde recebe o seu dinheiro e vai embora feliz. Sou desse acordo, 

trabalhador, não tem que devolver dinheiro nenhum. De maneira nenhuma. Sou contra." 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 127/2022 DOS VEREADORES 

MARCIRIO, JAIRE VARLEI E LEANDRO que quando quebrar uma máquina do município que a 

mesma seja recolhida e levada até o pátio da Prefeitura para que seja realizado manutenção e conserto 

e não que seja deixada no local onde estragou. INDICAÇÃO Nº 128/2022 DOS VEREADORES 

FABIO E RODRIGO que seja instalado câmeras de segurança nas entradas do município. 

INDICAÇÃO Nº 129/2022 DO VEREADOR MARCOS que seja iniciado possível projeto para 

implantação de espaço para refeitório na escola Dom Pedro II, projeto esse que tem por objetivo 

melhorar o bem estar dos alunos no momento da alimentação escolar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
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Nº 092/2022 DOS VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja providenciado com a escavadeira 

o rebaixamento da lomba logo após a entrada da estrada do Passo Grande, onde entra pelo Noti. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/2022 DOS VEREADORES RODRIGO E FABIO que 

informem a relação de bens que serão leiloados. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/2022 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI, MATEUS E MARCIRIO que informe qual a forma de trabalho 

da empreiteira contratada para realizar os serviços de caçambas nas estradas municipais, e a relação dos 

serviços já realizados, com cópia das planilhas. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/2022 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI, MATEUS E MARCIRIO que informe onde se encontra a 

caçamba do PAC que há mais de ano não está trabalhando, quais os motivos, se está sendo feitos reparos, 

quais valores gastos, com cópia das notas fiscais. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/2022 DO 

VEREADOR MATEUS que seja encaminhado cópia do processo referente as horas extras pagas 

durante a pandemia, cópia da denúncia recebida e cópia de todo processo, bem como relação de valores 

que estão sendo cobrados dos funcionários e secretários. PROJETO DE DECRETO Nº 004/22; 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/22 AO PROJETO DE LEI Nº 063/22; PROJETO DE LEI Nº 

063/22 Altera a redação do parágrafo único do artigo 4° e do caput e do inciso I da Lei Municipal n° 

229/2015 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 065/22 Acrescenta parágrafos únicos aos 

artigos 2° e 9° da Lei Municipal N° 008/2001 e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos 

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

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria também fazer um 

convite para dia 16, sexta-feira, Santa Rosa a noite vai ter um torneio, quem puder fazer presente está 

presente lá, também o CTG que vai ser dia 17 ao dia 20 que puder ir lá vai ter janta, vai ter a sessão lá 

também, quem poder comparecer e apoiar essa entidade que nem diz o outro que todo mundo está 

deixando de lado e é muito importante todo mundo que puder apoiar, que nem a gente faz a nossa parte, 

mas não pode depender só de nós também, pessoal de comércio, algum cidadão que se quiser dar uma 

força, certamente o CTG vai ficar muito faceiro. Também queria dar uma comentada rapidinho aqui 

sobre as pontes que eu faço muita críticas de ponte, não é críticas, eu às vezes vou lá, pessoa me liga, 

tirar foto, eu dou em cima e cobra, quero deixar que os parabéns ao Erni, que faz as pontes muito bem, 

um serviço muito bom, então esse que já estão feito, a gente tem que dar os parabéns e correr atrás dos 

outros que ficaram sem agora nunca vai, nunca vai ter que chegue ponte porque sempre tem um que 

está precisando, então nosso compromisso se fez 10 tem que partir para a 11ª, 12ª e assim vai em frente 

o nosso serviço com o vereador até foi feita uma no Dilamar ali, a esposa dele fez uma postagem, gavou 

eu e o colega Fábio queria aqui dizer que todos na Câmara lutaram para essa ponte já de 10 anos atrás 

do colega Mateus também. A colega Luciane no mandato dela, o Diogo, todo mundo. Então eu acho 

que a gente não tem que se preocupar quem fez e o que não fez, e sim a população ficar bem. Também 

queria comentar, fui agora em Morrinhos, dei uma passada lá, e aí um cidadão falou para mim, bah 

estou muito triste com a prefeitura, a gente precisa de trator aqui e não vem fazer o serviço para a 

gente. Tem gente está falando, já está há 2 meses pago. Eu falei, olha a minha parte eu faço como 

vereador de 3 horas, já pedi 6, vou bater nessa tecla até um dia ser resolvido, até um dia que o colono 

querer chegar na prefeitura, dizer assim, eu vou pagar 10 horas e quero que vai lá e faça. Eu ainda 

penso se um colono tem condições de comprar um trator, porque a prefeitura não compra os 6 trator e 

larga para associações, para trabalhar, a gente sabe que a associação lá da Invernada dos Abreus, do 

Marcirio quando era presidente, fizeram bom trabalho, teve 52000 reais em caixa quando eu fui numa 

reunião lá, infelizmente foram lá e tiraram a máquina por politicagem. Então eu acho que não, tem que 

apoiar as associações e largar esse maquinário. E não adianta se a gente botar projeto aqui na casa 

se o prefeito não vai executar. Então peço aí para ele olhar para a população que estão na mão, estão 

querendo pagar e não estão fazendo. Imagina aqueles mais pobres ainda." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Voltar a falar sobre as cavalgadas agora do mês de setembro, a do dia 7 já 

foi, não adianta a gente comentar, infelizmente não teve no nosso município, mas pode ter a do dia 20. 
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No último ano, até eu ajudei na cavalgada do dia 20. Agradeço muito o patrão Eleno, que liberou para 

que eu viesse com o pessoal lá da Invernada dos Abreus, Passo Grande, Cerro dos Abreus, para 

participar da cavalgada aqui que não ia sair a cavalgada, nem 20 de setembro devido à pandemia, mas 

ele liberou e eu consegui trazer um grande número de cavaleiros para participar, até agora estou 

quieto, não me manifestei, estou esperando o convite deles para participar da cavalgada do dia 20, 

vamos ver se vai sair ou não, mas o ano passado eu fiz a frente e pedi, entrei em contato com o Eleno e 

ele liberou, então deixo aí a alerta, estou à disposição para ajudar se quiserem fazer a cavalgada pode 

contar comigo que eu puder fazer, o pessoal que eu puder convidar para vir trazer junto eu vou convidar 

e vou trazer junto na cavalgada do dia 20 de setembro, se sair." 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 na semana passada, no dia do feriado estive lá uma passada no 

Jones, lá nos Pacheco, um belo evento, campeonato de futebol, torneio de futebol. Aí escutando que 

nem o vereador Marcirio falou da questão da cavalgada, antes convidando para cavalgada do mercado 

do Baixinho, a gente vê as entidades, as pessoas físicas particulares realizando os seus eventos e daí a 

gente vai de encontro a que nem o município não foi realizar o seu Desfile de 7 de Setembro, não tendo 

programação que eu saiba na questão do 20 de setembro, deixar aqui o meu lamento, eu sou um cara 

que sou bastante cobrado muitas vezes a questão da cultura que nosso município não investe na cultura 

e eu acho que é muito importante isso, a gente vê municípios que se desenvolvem bastante, mais que 

nosso município e a gente sabe que lá no fundo tem a questão cultural também envolvida. Então, deixar 

o pedido aí, que o executivo reveja essa questão cultural, a questão de esporte, a questão de lazer para 

a nossa comunidade. E hoje eu fui a São Jerônimo e na volta eu tomei a triste escolha de voltar pela 

Linha Brandão e vários pontos ali críticos, deixar um pedido para executivo aí que se puder dar uma 

atenção naquela região, pelo Faxinal não está tão ruim, mas pela Brandão está bem complicado, então 

deixar que o pedido em nome daquela comunidade, que hoje estive passando, que o executivo, dar uma 

atenção nessa região." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como o nosso ex secretário de obras, 

Sérgio, se encontra aqui, como eu falei ali, eu sou contra a devolução de valores e com certeza do que 

tu precisar dessa casa aqui, de nós, na questão de devolução de valores, pode contar com nós 

vereadores que nós vamos estar a favor de vocês, porque quando foi preciso, eu sei que vocês prestaram 

um baita trabalho nessa Secretaria, então volto a dizer que nós vamos estar a favor dos funcionários e 

dos secretários. Eu não tinha comentado também, mas vou comentar a respeito do desfile do dia Sete 

de Setembro, achei uma baita falta de descaso com nossa comunidade, de fazer esse desfile, acho que 

nosso secretário poderia ter se empenhado um pouco mais em ter organizado e tenho certeza, se tivesse 

feito, com certeza teria feito um baita evento aí e nossa comunidade, nossas crianças, teria ficado bem 

faceira com isso. Quero desejar uma boa viagem aí, uma boa ida, uma boa volta ao pessoal que vai 

buscar a chama aí, pelo que eu vi, o colega Angolista também vai nesse evento lá, então quero deixar 

a todos os cavaleiros aí que vão fazer essa baita homenagem, que é todo ano feita, uma boa viagem, 

que Deus vos acompanhe nessa viagem. Como o colega falou ali, das horas extras de tratores, não tem 

como o município abrange todo o município, com 2 tratores, o que nosso município teria que fazer era 

contratar uma empresa que viesse e fizesse várias horas aí, uma licitação de várias horas para 

conseguir atender a nossa comunidade porque não é fácil, a planta ter feito toda na mesma época, 

então os tratores todo mundo necessita na mesma época e não tem como 2 tratores atender toda a nossa 

comunidade, então o município teria que ver isso aí, de repente, fazer uma contratação de uma empresa 

que pudesse vim fazer várias horas aí com várias máquinas para atender a nossos agricultores 

melhores. Presidente, eu queria passar um minuto do espaço líder para o colega Angolista ali, que quer 

dar uma falada." VEREADOR RODRIGO "pra complementar o que o Marcírio falou, já de ante mão 

aqui, não sou o patrão do CTG, mas como o Fábio falou, sou um dos organizadores ali do evento, da 

busca da chama e todos que vão ir são organizadores, não tem um e nem o outro, todos são e quero 

deixar o convite para toda a população que no sábado, eu só não sei a hora ainda, que a gente vai estar 
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saindo lá da Aparecida, a gente vai pousar bem pertinho da Aparecida ali, vai estar passando na frente 

da Aparecida, não sei a hora, vindo Produção afora até o município para entregar a chama aqui no 

CTG. Então quem tem cavalo, que gosta da tradição, que quer estar junto com nós para trazer a chama 

da Aparecida para cá, que aí já é dentro do município, não tem muito problema para acontecer, vão 

ser bem vindos qualquer pessoa que queira participar junto com nós de forma ordeira, não é? Se estiver 

de acordo com as nossas regras para chegar até a cidade, mas as nossas regras o senhor já participou, 

sabe que é as mesmas suas, então todos que moram naquela localidade da Produção que queira vim 

acompanhando a cavalgada, que tem a cavalo, até a sede do município, até o nosso CTG, vão ser muito 

bem-vindo e com certeza os nossos cavaleiros que vão fazer essa viagem de 4 dias vão ficar muito 

contente com vocês estar junto com nossa na chegada." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Também quero parabenizar como Mateus falou, o torneio do Jones, estava bem animado, 

bastante gente, fui lá, não pude ficar mais tempo porque eu estava meio ruim de gripe, mas estava ótimo 

torneio, uma coisa que eu não tinha visto nos torneios aqui ainda, até antes de sair de casa a Vanusa 

encomendou um churrasco, não, é marmita, eu não tinha visto ainda, o Marcos estava lá, o Marcos viu 

isso aí Marcos, já tinha visto, eu nunca tinha visto, mas estava muito bom, bom mesmo, então parabéns 

para ele. Também quero deixar o convite do torneio dia 16 ali na Santa Rosa, feminino, é das guria, 

não tenho bem certeza parece para mim que é a noite, mas deixo o convite, o Nego me falou para mim 

isso aí e a respeito dessas horas, já comentei, o Sérgio pode contar com nós, e os outros também, 

Serginho, e os outros também, não só tu, como os outros também. E também quero agradecer ao prefeito 

aí, dar um elogio para ele a respeito desse lixo, graças a Deus parou a cobrança, está sendo organizado, 

sei que não fizeram toda a limpeza das lixeiras porque com certeza não tiveram tempo ainda, mas é 

certo que vão fazer, pelo menos estão trabalhando direitinho agora isso aí, tomara a Deus que continue 

assim pelo menos parou as nossas cobranças, Morrinhos foi tirado o lixo de lá e aqui na volta, onde eu 

andei também, eu vi que as lixeiras estão vazias, isso aí é muito importante para nós, ao nosso município 

que o povo chega e diz, que bom limpar lá, isso é importante, é isso aí." Usou a palavra a 

VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Gostaria, assim de pedir, eu vi 2 indicações minhas que vieram com 

a resposta, eu gostaria que fosse refeita Dalvana, será feito o levantamento de custos e, assim, sendo 

possível estudar a possibilidade, onde eu pedi 2 profissionais para tirarem 1 hora por mês para atender 

a terceira idade, eu disse, eu quis dizer, profissionais do município e aqui diz que vai fazer levantamento 

de custas, não é isso que precisa. Outro pedido que eu fiz foi que fosse instalado um ponto de água no 

centro do cemitério, será averiguado a possibilidade junto com a Corsan. Não é a Corsan, é o município 

que faz, a Corsan tem a instalação até a porta do cemitério, o pedido talvez Secretaria de obras, que 

seja refeito essa indicação, esse novo pedido. Também gostaria de dizer que quero dar os parabéns 

para Andreia. Andreia, filha da Claudete, que fez aniversário agora, dia Sete de Setembro, uma pessoa 

cadeirante, uma pessoa exemplo para todos nós, todas nós, pessoas que vivemos reclamando da vida e 

se queixando, uma pessoa feliz, que está de bem com a vida e está lá numa cadeira. Então isso marca 

muito na vida da gente. Um abraço para a Santa Justina, Seloi da Serra do Herval, Santa Justina lá na 

zona dos Menezes, André Guimarães em Guaíba, a Eliane aqui na Certaja, o Loivo em Santa Catarina, 

a gente vê que o nosso trabalho vai longe, gente, um abraço e demais pessoas, não vou citar todos. 

Também não deixaria de dizer da nossa cultura do município, não é? Também estou indignada, eu estou 

sentida de não ver que só nós aqui não tivemos, as nossas crianças na rua, o que que a nossa criança 

quer ver? Queria ver um desfile, queria ver as escolas, temos 5 diretoras, temos vice-diretoras, ótimas 

pessoas que fazeriam cartazes diversos, como sempre foram feitos, não foram buscados então eu acho 

que assim ó, estamos perdendo, perdendo tempo, perdendo espaço. Também como a festa do município, 

temos 7 secretários, 7 coordenadores, tem a Câmara de vereadores que sempre foi parceira, cadê nossa 

cultura prefeito, prefeito, manda prefeito, prefeito não tem que ser bom, prefeito tem que ser o certo, eu 

dizia isso para o ex-prefeito Odone sempre disse, determina, quero desfile do dia 7, que escolha o dia, 
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mas tu tem que mandar prefeito, tá faltando é isso para nós aqui. Não deixaria também dizer que Deus 

que acompanhe a cavalgada que vai em busca da centelha da chama, sempre me fiz presente em todas 

as sessões especiais, só às vezes por motivo de família, que não poderia estar presente, mas espero que 

todos compareçam, um dia muito especial e uns dias que o CTG também é uma entidade que não 

podemos deixar cair. Temos que dar as mãos e ajudar essa entidade." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE ALVÍCIO. "Também quero desejar aí uma boa viagem para os que vão buscar essa 

chama aí para o nosso município e dar meus parabéns para o Eleno aí que é o presidente do CTG, o 

patrão, e convidar o povo em geral, que nós estaremos fazendo a sessão sábado às 7:30 ali CTG e na 

segunda-feira não vamos ter sessão aqui na Câmara, vamos fazer na quarta-feira, no mesmo horário, 

porque os ouvintes que estão nos assistindo fique sabendo e convido todos os vereadores e o povo em 

geral que vem assistir a esta sessão ali no CTG, traga sua família e venha jantar conosco ali para dar 

um apoio para o CTG, desejar boa sorte na viagem para todos os cavalarianos que Deus o acompanhe 

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

a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e um de setembro de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 12 de setembro 2022. 
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