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

Casa Legislativa, realizou-se a vigésima nona 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 028/22, 

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° 036/22 encaminhando 

proposições aprovadas em 12 de setembro de 2022; Of. Leg. N° 062/22 informando aprovação do 

projeto de lei n° 063/22; Of. Leg. N° 063/22 informando aprovação do projeto de lei n° 065/22 

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 LEANDRO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Queria aqui deixar novamente os parabéns para o colega Varlei, Lagarto, pela 

passagem de seu aniversário, Um grande amigo meu quero desejar cada vez que Deus e nossa Senhora 

abençoe este rapaz que é um grande cidadão, que todo mundo gosta bem dele, não tenho o que falar dele, 

é um cara brincalhão e é isso que é importante na vida a gente ter bastantes amizade e sempre poder contar 

com os amigos, meus parabéns novamente, Lagarto. Também queria deixar aqui os parabéns para toda a 

patronagem do CTG, o patrão Eleno, da Semana Farroupilha, estava muito bonito, sábado nós tivemos a 

sessão solene lá, parabéns para todos nós vereadores, estavam todos presentes, a Laureni acho que não 

pode estar presente, mas teve motivo, então que nem nós comentamos, a gente como vereador sempre 

fazemos nossa parte, ajudemos conforme nosso alcance. Estava tudo muito bonito. Também dá os parabéns 

para os cavalarianos e também sábado teve uma grande janta, muito boa a comida, parabéns ao pessoal 

da cozinha e os assadores e também queria dizer que domingo estava muito, muito ótimo também o almoço, 

muito bonita a apresentação ali e novamente dar os parabéns para todos do CTG, que nem o patrão 

comentou a gente tem que tentar ajudar mais o CTG. Hoje eu peço ajuda para todo mundo que puder 

ajudar o CTG porque não é que está parado no tempo, mas tem que ter ajuda de todo o mundo, não 

depender só de um e outro, então peço aqui o meu pedido a todos que a gente possa ajudar o CTG de 

Barão do Triunfo aí. Também queria agradecer a presença do candidato estadual, que teve o Giovanni no 

Barão ontem e o federal Heitor Schuch. Teve uma reunião política lá na Linha Nova, igreja luterana, 

graças a Deus, tinha bastante gente, agradecer a presidente do nosso partido, a Luciane, uma pessoa 

sempre guerreira, sempre junto, está sempre disposta a ajudar o partido e sempre fazer o melhor. Uma 

reunião muito boa, onde os candidatos veio fazer a proposta para eles, a gente como é do PSB tem que 

ajudar eles. Então a gente fica muito feliz, porque o Heitor já ajudou a nossa cidade com uma emenda na 

casa do mel, R$ 100000 reais para a saúde e uma viatura para a brigada militar, onde fiz os agradecimento 

a ele porque é muito importante que nem todos os colegas falou que cada um tem o seu deputado e cada 

um apoiando o nosso município tem só a crescer. Não puxando para um lado e nem puxando para outro, 

e sim, cada um batalhando pelo melhor de nosso município. Graças a Deus é que nem eu sempre comento 

aqui na Câmara, nós temos bem de deputado, de repente, se nós tudo tivesse de um lado, o nosso município 

ia só perder, porque cada um com o seu deputado, batalhando, então o município só tem a crescer. Ontem, 

o Heitor Schuch na fala dele, ele até disse que Brasília tem bastante dinheiro, então os vereadores tem que 

ir lá buscar nos gabinetes ou em Brasília. Também queria agradecer as mensagens, pessoal que não 

puderam fazer presente nessa reunião, os amigos estão sempre juntos me apoiando, que nem eu sempre 

comento, sou um vereador, eu acho que trabalha 24 horas com política, gosto da política, a política está 
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no sangue, muitos pensam que eu quero me aparecer, mas não, eu gosto de fazer as coisas certas e que 

nem eu, sempre comento aqui na casa, eu trabalho para o certo e pelo correto. Então eu não tenho porque 

o pessoal ficar bravo comigo, porque eu estou defendendo a nossa cidade e o nosso povo. Também queria 

agradecer aqui o presidente Alvício, esteve na nossa reunião, o Lagarto, o Mateus, colega Marcirio, eu 

acho que não pode se fazer presente, demais colegas também mandei, botei no status, não fiz convite 

pessoalmente para ninguém para não dizer que está puxando para lado nenhum nem outro, o prefeito 

também Elomar teve lá presente, não foi convidado o prefeito, mas ele como prefeito não precisa ter 

convite. Passou lá e chegou foi bem recebido e conversou pessoalmente com o deputado, fez o 

agradecimento sobre a casa do mel, então a gente fica feliz no nosso ex-prefeito também, Odone 

Kloppemburg que teve 2 mandatos, também esteve presente, então a gente está em busca, o PSB para ter 

união na nossa cidade para não ver o que é melhor para os partidos, sim, o que é melhor para o povo de 

Barão do Triunfo, até o deputado federal Heitor Schuch falou que achou bonito, no palanque ali, com 

bastante gente de vários partidos e todo mundo unido para fazer o melhor para o município, ele também 

comentou, temos aqui à direita o prefeito, que é o prefeito da cidade e a Luciane do PSB, que perdeu a 

eleição. Mas ninguém precisa estar dando paulada um no outro, e sim respeitar, então ficou muito bonito 

ele falou e eu só tenho agradecer por todo mundo ter ajudado e corrido, que nem eu, sempre comento, sou 

vereador não só de vim aqui segunda-feira na Câmara de vereadores, todo dia o pessoal me manda 

mensagem, me liga, estou para ajudar, sou vereador 24 horas, respeito o trabalho dos meus colegas e 

quero que respeite o meu também porque cada um tem a sua ideia, e cada um tem que fazer o que é melhor 

para o povo. Também queria dizer que quero fazer esses 4 anos, democracia em Barão do Triunfo para 

não puxar só para os partidos, sim, puxar pelo povo e eu gosto porque o pessoal manda mensagem dizendo 

que eu estou fazendo um trabalho bom, cada dia eu fico mais feliz e cada dia eu me inspiro mais para 

tentar ser um vereador de verdade, porque a gente tem que aprender porque é o primeiro mandato, a gente 

erra, mas é que nem eu sempre comento errando é que se aprende." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Semana Farroupilha, não é presidente? Tivemos grandes comemorações e vimos o CTG no sábado 

tinha bastante pessoas lá, devia ter mais, no domingo tinha muitas pessoas, no domingo não, na 

segunda-feira na terça-feira, desculpa, estou perdido aqui, é terça-feira, agora me achei, que tivemos 

a missa crioula bastante pessoas assistindo, isso é importantíssimo, como dito lá, trazer as famílias 

para dentro do CTG, no sábado tivemos a sessão solene da Câmara de vereadores, infelizmente ainda 

não estão, como diria, tão perseguido pelas pessoas assistirem porque acha que é uma coisa política 

e não é, é um ato solene, é bem interessante, mas na terça, foi o ponto ápice da Semana Farroupilha, 

com a missa crioula benzendo, atendendo o CTG na cultura e na religiosidade, e as pessoas cultuando 

a cultura gaúcha que é muito importante, a chama crioula, as crianças dançando, criança tirando 

fotos junto a bandeira, o hino rio-grandense sendo cantado isso é importantíssimo e não podemos 

deixar isso esquecer, a gente se apega muito outras coisas e as tradições, uso da bombacha, bota e a 

gente não dá bola para isso. Parece que se coloca uma bombacha e umas botas só no dia 20, depois 

fica lá atirada num canto e não deveria ser assim, deveríamos cada vez mais prestigiar a tradição, 

que é muito bonita, a história é muito maior que uma bota e uma bombacha não é? A história é muito 

grande, é 10 anos de luta, muita gente morreu para a gente não conseguir a liberdade, mas pelo menos 

mostrarmos a constância, a hombridade do povo gaúcho para lutar, por que pensa que é o certo, não 

conseguimos ficar livres, mas somos um povo respeitado em todo o Brasil. O gaúcho é bem respeitado, 

tem gaúcho em todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, inclusive no mundo. Hoje, ouvindo a Gaúcha 

escutei uma coisa interessante, nos Estados Unidos, em Orlando tem uma colônia de gaúchos em torno 

de 500 a 600 gaúchos e no dia 20 de setembro eles não trabalham em honra ao dia 20, que é o dia do 

estado e lá nos Estados Unidos que não tem nada a ver com isso no dia 20 eles não trabalham em 

homenagem ao Rio Grande do Sul, eu achei muito bonito isso e muito importante. Estive semana 

passada presidente dando uma passada lá na subprefeitura de Zona dos Pachecos, porque logo que a 

gente começou a tratar sobre o assunto era um tanto quanto polêmico, aquela coisa de repente de 

querer fazer política lá numa região que é um pouco distante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que 
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é importante a organização dessa subprefeitura e sabemos também que é uma promessa de campanha 

de vários governos, se olharmos os planos de governo de 4, 8, 12 anos atrás, isso sempre está ali, em 

letras garrafais, a subprefeitura de Zona dos Pachecos e graças a Deus, o prefeito Elomar conseguiu 

montar agora essa subprefeitura lá, não tão bem como deseja, mas ela está instalada, tem pessoas lá 

para trabalhar, temos hoje um trator, temos máquinas lá por enquanto e está sendo melhorado. Eu 

tive lá na quinta à tarde, conversando com o Renato, com o Fernando, e eles me mostraram a relação 

de pessoas que já pediram os serviços para as máquinas da subsecretaria de obras de Zona dos 

Pachecos, quanto economiza e quanto agiliza o trabalho esse setor que foi aberto lá, só como eu já 

disse desde o começo, desde a votação do projeto dessa subprefeitura, vamos aprovar, claro que 

vamos, é bom para a comunidade, mas temos que fazer funcionar, não podemos deixar lá um prédio 

muito bonito, com 23 pessoas lá dentro e as pessoas não terem o serviço que esperam, então eu quero 

deixar os parabéns aos guri lá que fizeram um prédio legal, organizaram, estão preocupados, estão 

correndo atrás, estão trabalhando com o que tem lá, que é a plaina e uma globa e uma grade 

niveladora, estão trabalhando com o que tem, estão esperando mais equipamentos, mas eles estão bem 

incentivados e acredito que a comunidade de Zona dos Pachecos vai ser muito bem atendida por essa 

subprefeitura. Também o vereador Maninho falou uma coisa muito pertinente, que nós estamos há 15 

dias, 10 dias, 12, das eleições, eu, todos aqui, cada um tem uma preferência por um deputado, nós, eu 

tenho também, mas sempre digo vereadores, vamos mostrar a verdade para os eleitores, os deputados 

que trabalham pelo interior, que trabalham pela agricultura, que trabalham pelo municipalismo, 

municípios pequenos, precisamos trazer as pessoas que pensam no municipalismo, não as pessoas só 

pensam no eleitor, no voto. Todo mundo aqui é como uma gotinha de eleitor, não, nós temos que saber 

os deputados que vem aqui, todos aqui temos deputados que conhecem o interior, que conhece o 

municipalismo, conhece a dificuldade que o eleitor que vai eleger eles têm para produzir o seu ganho 

dia a dia. Então eles têm que, a gente tem que trazer essas pessoas que conhecem a realidade, não os 

aventureiros que vêm de repente aqui umas semanas da eleição e largam santinhos na mesa do fulano, 

na mesa do beltrano, vamos tentar filtrar isso e trabalhar em cima de pessoas que conhecem realmente 

a dificuldade do município pequeno que nem o nosso e a dificuldade do nosso agricultor que paga o 

salário nosso, tanto deles também, isso que eu peço, vamos olhar bem e fazer uma campanha limpa, 

que consigamos eleger pessoas boas, que sigam nos ajudando no futuro próximo. Também presidente 

dia 24 de setembro agora tem um almoço ali na Boca do Campo em prol do Paulo Ambos que está 

meio adoentado e até comprei um ingresso hoje, é 20 reais o ingresso com direito ao almoço, meio-

dia ali e gostaria que todo mundo se pudesse ajudar, porque a questão doença é complicado, né? 

Quando a gente tem dificuldades que todos temos, mas quando mexe em doença é complicada, a pessoa 

não poder fazer por si, fica mais difícil e não é tão caro, é 20 reais, é uma ajuda, realmente é uma 

ajuda. Também quero parabenizar o vereador Jaire Varlei pelo aniversário, parabéns, muitos anos de 

vida que siga sendo essa pessoa sempre amistosa e sorridente, sempre o parceiro nosso aqui. Quero 

voltar aqui na Semana Farroupilha, presidente, para a parabenizar, me passei, parabenizar toda a 

patronagem do CTG que organizou da forma que puderam, os cavalarianos que trouxeram a chama 

também para abrilhantar aqui no CTG, foi uma coisa muito bonita e que nunca desistam, porque não 

é fácil, não é fácil mesmo. E queria também para encerrar presidente, deixar aqui meus sentimentos 

à família do seu Pedro Sousa aqui da Linha Nova, que teve a filha assassinada hoje, foi uma situação 

bem complicada e nós queremos deixar aqui os sentimentos a toda a família, externando que consiga 

se fazer justiça com essa situação, que não ninguém quer, feminicídio é um crime hediondo e nós aqui 

em Barão do Triunfo, ainda às vezes enfrentamos isso, eu acho que todos temos que nos agarrar e 

cada vez mais trabalhar para que isso não se repita." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, 

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

aqui parabenizando as atividades que foram realizadas nesse final de semana, tivemos um final de 

semana bem movimentado, com o pessoal da Santa Rosa de Lima inaugurando sua quadra de esportes, 

um baita de um investimento, a gente fica feliz em ver um investimento daqueles sendo feito no interior 
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do nosso município. A gente sabe que a gente não tinha até então nenhuma quadra, nenhum ginásio 

no interior do município e hoje a gente tem lá uma quadra coberta já com as telas do lado, realizou 

um torneio de futebol feminino. Parabenizar a comunidade que sempre tem batalhado por esses 

eventos, por essas conquistas. Também parabenizar o pessoal da São Pedro do Mato Bier que fez uma 

janta no dia 17, muito bem organizada, muito bem servida. Bastante gente, lotado o salão, gente de 

todos os 3 municípios aqui, de Barão, Sertão, Mariana, parabenizo pela organização e que sigam 

sendo realizadas atividades e também não podia deixar de parabenizar o CTG pela Semana 

Farroupilha, um ano de retomada, findada a pandemia, ontem não pude almoçar mas participei a 

tarde bem movimentado, bem cheio o CTG soube nos outros dias também teve bastante gente e acho 

que a gente tem que valorizar, a gente vê municípios vizinhos, não vou citar o nome, mas os municípios 

que não tem CTG a prefeitura está organizando uma atividade no ginásio, numa outra coisa, porque 

não tem CTG e nós aqui temos um CTG, que com certeza é de exemplo de estrutura para qualquer 

município da região e do estado, podemos dizer. Só que só o prédio em si não se mantém, como eu 

falei no dia da sessão solene, a saída é certa, a conta da luz, as despesas é sempre certa, mas a entrada 

de recursos, não é certa, então, cabe a cada um de nós estar apoiando e defendendo o CTG, então com 

isso, parabenizo os cavalarianos que buscaram a chama e parabenizo a patronagem que 

desenvolveram atividades nesses dias da Semana Farroupilha. Também pude acompanhar pelas redes 

sociais ali, pelos status dos conhecidos e nas escolas também foram realizadas várias atividades da 

Semana Farroupilha. Fico feliz, uma coisa que a gente comentou bastante aqui nessa casa, que pena 

que não teve o desfile de Sete de Setembro, que pena que não teve o desfile, algum desfile, alguma 

atividade maior junto da educação, pela parte da Semana Farroupilha, mas vi que nas escolas 

houveram bastante atividades, entre elas ali, eu vi que o Henrique Lanzarini, filho da Marilis, que é 

um jovem que a gente vê que está correndo atrás de crescer na música, de seguir na música, esteve se 

apresentando aqui na escola Antônio Guedes. Deixo parabéns para ele e assim a todos os envolvidos 

em todas atividades das escolas. Também falando em Sicredi, dia 24, agora a gente vai ter aqui na 

praça central, uma dia de negócio onde pelo que eu pude ver são mais de 30 empresas que vão estar 

expondo aqui, entre elas muitos artesãos do município, os comerciantes do município, também teria 

empresas de fora, eu vi que tem de trator, energia solar, carro, enfim, acho que vai ser uma atividade 

bem interessante, bem legal para gente estar conhecendo ali e movimentando a economia local. Deixo 

aqui os parabéns para o Sicredi que está com essa iniciativa, pois é uma coisa que a gente tem que 

valorizar e tem que tentar buscar meios de crescer a nossa economia a gente debate muito uma rua 

calçada, um trator, uma retro, mas o que faz o município crescer, o que faz a gente, a nossa população 

ter mais qualidade de vida, é o crescimento econômico e isso depende, claro, muito fortemente da 

agricultura, que é de onde sai o sustento do município, mas também do comércio, onde as pessoas 

gastam, gera emprego, gera emprego para o jovem, quando vê continuar no nosso município, coisas 

que a gente é pouco, que a gente vê acontecendo, mas é uma coisa que precisa, a gente tem que 

começar a pensar mais em gerar emprego e oportunidade. Esses dias, vendo um debate, uma entrevista 

de um candidato ao governo, ele falou que ele tem viajado a todos os municípios do estado, já visitou 

mais de 400 municípios no estado e o que ele mais vê pedindo, os prefeitos pedindo, é emprego, 

emprego para o seu povo, emprego para o seu jovem e isso a gente não tem visto tanto em prática aqui 

na nossa cidade, a gente vê muitas vezes um debate forte, em cima de uma coisa que talvez básica, 

vamos dizer a coleta de lixo, poucos dias atrás ocorreu aqui. Não que não seja importante e com 

certeza é muito importante, mas se vemos bastante debates da coleta de lixo que estava falhando 

naquele momento, mas o que a gente sabe que é debatido e procurado em outros municípios, tentado 

defender que é a questão do emprego no nosso município esse debate não, não tem importância que 

deveria ter, infelizmente, talvez o resultado a gente vai ver logo ali por isso, mas temos fé, teremos 

força de vontade para seguir trabalhando. Também só para encerrar minha fala, quero parabenizar 

o vereador Jaire Varlei Lagartinho, pela passagem do seu aniversário e também a Dalvana, que estava 

aniversário semana passada, mas parabéns para vocês 2 que sejam sempre felizes e alcancem seus 
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objetivos." Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de em primeiro lugar dar os parabéns para 

2 pessoas muito queridas aqui nesta casa, a Dalvana em primeiro lugar, menina sempre disposta, 

sempre pronta para ajudar a todos, sem distinção de nada, sempre com um sorriso nos lábios, não 

importa lá o que tenha dentro dela, mas o que ela mostra para nós é inteligência dela, o carinho, então 

que Deus te abençoe, viu Dalvana, sempre na tua vida não é, receba sempre o que tu planta coisas 

boas e sempre com esse teu sorriso aí, também o Varlei, meu colega vereador, que Deus te abençoe, 

te ilumine teus caminhos, sei que tu é um andarilho anda sempre viajando para esse mundo afora, não 

é Varlei, plantando, mas que colha os frutos que merece, Não deixaria de falar no dia na sessão 

especial que teve sábado no CTG. Tinha avisado o nosso presidente, que não poderia me fazer 

presente, assuntos de família, então primeiro escolhi minha família, tive que tomar uma decisão, nunca 

faltei a uma sessão especial, mas nessa eu tive que escolher, então eu decidi ficar com a minha família, 

foi hora de precisão, hora até de concurso, de ficar com meus netos, mas são coisas minhas 

particulares, mas sei que foi muito boa a sessão foi bem representada pelos meus colegas e quando 

puder, estarei de volta, estarei pronta também para participar sempre que eu puder, isso é uma coisa 

que ninguém tira de mim. 20 de setembro o dia do. Gaúcho porque o dia do gaúcho 20/09/1935 que 

deu origem à comemoração do dia do gaúcho nesta data, baseou-se o lema da Bandeira do estado, 

liberdade, igualdade e humanidade, quer dizer que nesse dia o patriotismo gritou mais alto, os gaúchos 

tiveram orgulho, pois nessa terra, o que semear a gente colhe. Então esse é o meu dizer do dia 20 de 

setembro. Também, como já foi falado aqui pelo vereador Mateus, mas falarei de novo, sábado dia de 

negócios, dia 24 aqui na praça central, onde haverá um dia dedicado, o banco Sicredi nos agraciará 

com vários temas, onde tem pessoas com dúvidas, também serão tiradas aqui, será um dia de negócios 

empresas de fora virão, municípios de fora, virão, agricultura familiar estará presente, a feira do 

artesanato com lindos trabalhos, uma pessoa que até faz um trabalho especial com lã de ovelha, lá da 

tua região vereador Marcírio, a Vera, se fará presente, ela ficou muito feliz, a gente lembrou de 

convidar e ela virá, nossas meninas, nossas artesãs aqui do município vão expor seus trabalhos, é uma 

maneira de ficarem conhecendo o que o nosso município produz, são coisas que não precisa se buscar 

fora, nós temos e temos mãos de fadas aqui, então acho que vai ser lindo, vai ser muito linda a feira 

aqui. Traga seu chimarrão, sua cadeira, venha participar com a gente. Estaremos aqui na praça o dia 

todo e creio que se precisar de qualquer coisa, qualquer um de nós estará para alcançar. Terá um 

almoço, também terá uma dessas bancas aí da agricultura familiar, que vai oferecer almoço também 

pode vir tranquilo, quem tiver que vir, que vai ter alimento aqui também para ser vendido, para nós 

que estamos participando. Também terá o almoço na Boca do Campo, no seu Paulo, acho que é 

importante a gente dar uma corrida, às vezes participar aqui também dá uma participadinha lá, 1 hora 

que que for, uma pessoa que está passando por um sério problema de saúde e eu acho que devemos, 

nessas horas amparar é o meu lema, às vezes não ajuda em certas coisas particulares, mas quando 

for doença mexe muito comigo, se for o exame, se for remédio, eu estou sempre pronta para participar. 

Também não poderia de deixar de dizer que neste, no sábado, esteve presente aqui o deputado Marcelo 

Moraes e a deputada Kelly, como já foi dito aqui, não temos cada um de nós tem a sua Bandeira, mas 

temos Bandeira para quem olha, para quem enxerga Barão do Triunfo, não para quem nunca vem, e 

nessas horas de eleição, sabe onde é que é Barão do Triunfo, temos que dar a nossa resposta para as 

pessoas, como foi falado aqui, Vereador Leandro falou do partido dele, que esteve o deputado que deu 

a emenda para a casa do mel, muito bom vereador, eu não estava na cidade, mas fiquei feliz que o que 

os vereadores participaram, que o prefeito participou, eu acho que o prefeito é prefeito de todo o 

município, não é só de uma região, não é por causa de um partido, tem que ver as pessoas que olham 

para Barão do Triunfo, fiquei muito feliz em saber que o prefeito estava lá, eu acho que faz parte, não 

somos inimigos, não somos guerra, somos pessoas que buscam melhoria para nós, para a nossa 

cidade, para o nosso povo. Eu acho que é assim que funciona a democracia, e como os Morais tiveram 

aqui no Passo Grande, as pessoas que sempre olharam desde o primeiro ano que nos doaram 
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2  retroescavadeira, depois, o outro ano, uma retroescavadeira e um trator agrícola, mais 215000 

reais para implementos agrícolas, mais 2 Spins para a saúde, mais de 250000 reais, mais 2 Spins de 

novo para a saúde, 250000 reais, mais a pavimentação da Nestor Bridi, 250000 reais, a pavimentação 

da coronel Juca Tavares, mais de 250000 reais e mais para a saúde com execução de exames e 

melhorias de atendimento mais 262000 reais, como disse, cada um tem seu deputado, cada um faz a 

sua história, eu faço a história para eles, porque deles veio muita coisa que ajudou o nosso povo e eu 

acho que é por aí, cada um sabe o que faz, mas como foi dito aqui, não trazer pessoas que nem nunca 

viram nós aqui no Barão do Triunfo, agora eles enxergam para vir nos visitar." Usou a tribuna o 

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

faziam presentes. "Também já deixo meus parabéns aí para Dalvana pela passagem de seu 

aniversário, é uma guria dedicada que está sempre fazendo de tudo para deixar a gente bem informado 

e com tudo que é trabalho que a gente precisa, ela faz para a gente também. Também parabenizar o 

colega Lagarto pela passagem de seu aniversário e que seja sempre esse parceiro que tu é, tudo o que 

é pelo certo tu está do lado, está sempre pronto para ajudar. Também vou falar um pouquinho sobre 

a Semana Farroupilha que eu tive ali no sábado, também na sessão solene e tinha bastante gente ali 

e participei da janta, depois tinha um baile também estive por ali um pouco, então estava tudo muito 

bem organizado, está de parabéns o patrão. Também na segunda-feira não pude me fazer presente ali, 

mas na terça-feira, no caso que foi ontem, 20 de setembro, eu pude fazer presente até anteontem de 

noite estava chovendo bastante e aí o Eleno me mandou uma mensagem, se quisesse fazer a cavalgada 

de 20 de setembro estava liberado, mas como estava chovendo muito, eu fiquei esperando, aguardando 

o tempo, ver o que que ia acontecer se ontem estaria bom o dia eu não ia estar e amanheceu um dia 

bonito até, 6 horas da manhã eu levantei, clareou o dia eu vi que estava um dia bonitaço coloquei uma 

mensagem no meu grupo lá avisando os meus companheiros gaúchos que participam do 

tradicionalismo para que se quisesse me acompanhar até o CTG que eu ia vim a cavalo e felizmente o 

pessoal, vieram foi dentro de 1 hora, 7 horas eu saí de casa já conseguir juntar 14 cavaleiros para 

vim até que o centro da cidade. Aguardamos ali até acabar a missa que a gente chegou já bem no final 

e o patrão liberou as bandeiras e nós fizemos o desfile. Então era pouco os cavalheiros, era só 14, mas 

é o que eu pude fazer em pouco tempo, em poucos minutos. Mas o importante é que a gente veio de 

boa vontade, andamos 21 km no lombo do cavalo para vim desfilar no dia 20 de setembro, para que 

não ficasse sem o desfile do 20 de setembro, que é a tradição de nosso município. Então agradeço a 

cada um desses que me acompanharam que de coração mesmo, agradeço de coração, porque se não 

fosse eles me acompanhar, não ia sair o desfile, estão todos de parabéns. Cheguei em casa, saí daqui 

4 horas da tarde, cheguei em casa quase 8 horas da noite, não pude participar da reunião do colega 

Maninho ali do deputado dele por causa que eu cheguei muito tarde mesmo, a cavalo, daí lá, levei 4 

horas no lombo do cavalo só para voltar para casa. É essa justificativa que eu não pude, te peço 

desculpa, Maninho, mas sempre me convide que eu estou sempre pronto para colaborar, que o 

deputado Heitor Schuch é um deputado que eu tive no gabinete dele quando eu fui em Brasília e ele 

se demonstra bastante interessado para o nosso município, um deputado que já botou recursos em 

nosso município e a gente tem que dar valores para esses deputados que ajudam o nosso município 

como os outros colegas vereadores já comentaram aí. Então peço apoio a ele, não pode estar lá, peço 

apoio e também, eu tenho meus deputados, mas ontem era o dia do Heitor Schuch, infelizmente não 

pude participar, mas foi por uma boa causa. Estava aqui no centro do município, cumprindo outro 

compromisso, que é a nossa tradição, de gaúcho. Também quero fazer um pedido verbal aí para o 

executivo que tomem uma providência sobre aquele trator que está lá na Serrinha, emenda do colega 

Alvício, que quebrou há uns 2, 3 meses atrás e tá parado, que faça a manutenção daquele trator quanto 

mais rápido possível, porque o trator da Invernada não está conseguindo atender toda a demanda de 

serviço. Hoje até está aqui no Cerro dos Abreus o trator, trabalhando e esse trator está parado há 

quase uns 3 meses e não é culpa, eu peço para o município fazer a manutenção, porque não é culpa 

do pessoal da associação porque, segundo os comentários, esse trator foi perdido a garantia porque 
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foi entregue sem a entrega técnica. Entregaram para o rapaz, mandaram trabalhar, e ele trabalhou e 

deu problema e quebrou, não sei se, quebrou o motor, dizem que quebrou o motor, não sei se foi, mas 

o pessoal não tem culpa. Eles não vieram aqui no pátio da prefeitura buscar o trator. O colega Alvício 

e me convidou para ir lá na entrega e eu vi, chegou foi o município que entregou o trator para eles. 

Mandou eles trabalhar, então eles trabalharam, quebrou, responsabilidade é do executivo que falhou, 

deixou perder a garantia, então que nem eu defendi os funcionários públicos aqui que não tinham 

nada que devolver das horas extras, eles não tem culpa, se trabalharam tem que receber, na última 

sessão, a gente conversou sobre isso. Da mesma forma, eu defendo o pessoal da associação. 

Entregaram para ele trabalhar e eles foram trabalhar, quebrou, problema não é deles. É, falha daqui, 

então deixo esse pedido que resolva essa situação que a gente precisa desse trator no município. Agora 

eu ouvi o colega Alvício comentando que o Márcio Biolchi que vai vim no município em seguida, nos 

próximos dias, ele vai chegar aqui vai perguntar de vez e o trator tá trabalhando? Não está quebrado! 

Isso fica ruim, depois os deputados não mandam mais recursos para o nosso município, mas está 

quebrado. Há quanto tempo está quebrado e não arrumam, eu acho que tem que fazer a manutenção 

desse trator, quanto mais rápido possível porque não é, decerto não é perseguição política por cima, 

atrás do meu colega vereador conseguiu o trator para quebrar por causa de política, eu não acredito 

que seja porque se não, já tinha que ter feito a manutenção desse trator. Graças a Deus que tem o 

trator da Invernada, emenda que o vereador Rodrigo pediu e colocou lá na Invernada, que está 

quebrando a mão de todo o pessoal aqui da região. Trabalha na metade do município. Se não é aquele 

trator, a nossa agricultura ia estar muito fraca esse ano por falta de máquinas para trabalhar." Em 

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

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

que se faziam presentes. "Quero já de imediato desejar os parabéns pela passagem de seu aniversário 

Dalvana, muitas felicidades, pessoa muito querida e que nos acolheu nessa casa desde o início do 

nosso mandato, garanto que todos os vereadores aí tem um grande carinho por ti e o nosso amigo e 

colega Lagarto aí, muitas felicidade, meu amigo, não é desse mandato de vereador que a gente se 

conhece, já faz muito tempo e eu tenho um grande carisma pelo senhor. Queria desejar ao nosso patrão 

e também a patronagem, a direção do CTG aí parabenizar pelos eventos aí da Semana Farroupilha, 

a gente sabe todo o esforço que eles fizeram para organizar esse evento aí, não é fácil, eu mesmo que 

moro perto do CTG todo dia o patrão ali para cima e para baixo de carro, então deixo meus parabéns 

aí ao patrão aí e os colegas que fizeram a cavalgada também deixo meus parabéns. Semana passada, 

eu fiz uma publicação no face ali a respeito do projeto do asfalto, que se encontra em andamento no 

nosso município, isso aqui não é de hoje, já desde o início do meu mandato, eu e outros colegas aí 

tivemos já na Assembleia cobrando nossos deputados lá esse projeto e hoje a gente tem uma grande 

satisfação de ver esse projeto sendo feito. Não é por causa que estamos em época de eleição que estão 

cravando estacas na beira da estrada. Creio eu, acredito eu que não e se for isso, eu quero que a nossa 

comunidade, depois que estiver pronto esse projeto cobre de nós os vereadores cobram do prefeito, 

cobre de todo o mundo para nós correr atrás de verbas para nós concretizar essa grande obra no 

nosso município, que é obras paradas de vários e vários anos, não é uma luta minha, não é uma luta 

de um outro vereador, é uma luta de todos e a de vários mandatos atrás. Só que enquanto eu estiver 

nessa casa aqui eu vou cobrar, sempre, vou cobrar agora o término do projeto e depois vou estar 

cobrando do nosso governo na hora que sair uma verba para fazer essa obra, então peço a comunidade 

que demonstre um pouco mais de carinho a nós aqui por essa correria que a gente faz, porque isso é 

amor ao nosso município que a gente faz isso não é só porque estamos em época de campanha. Queria 

cobrar do nosso executivo, já faz, estamos indo para 4 meses sem médico no nosso ESF, nos Pachecos. 

Então falei agora com o nosso secretário da saúde ali, fizeram um processo seletivo não apareceu 

ninguém, não apareceu nenhum inscrito, agora estão com um processo para licitação, então peço ao 

nosso executivo que demonstre um pouco mais de carinho e mais agilidade nisso aí, porque a gente 

não está falando de um pedreiro, de um eletricista, a gente está falando de médico e médico a gente 
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sabe que faz muita falta naquela comunidade lá, há meses atrás eu fui lá e vi a situação do posto, pedi 

para o Alceu Moreira uma emenda que mandasse urgente para o Barão, está já depositada na conta 

da prefeitura há dias, já pedi várias vezes para o executivo que dê um jeito de iniciar essa obra, 

terminar aquela obra que foi iniciada e foi abandonada. O prefeito já me prometeu de ver a planta, 

pediu a planta para o arquiteto, mas até hoje a gente não tem notícia nenhuma. Então peço ao nosso 

executivo que demonstre um pouco mais de carinho e dê um pouco mais de atenção àquele nosso 

postinho que a gente tem lá. Quero agradecer também, a gente quando tem que cobrar, a gente cobra 

e quando tem que agradecer, a gente agradece. Quero agradecer essa obra que está sendo feita, 

iniciou hoje, acho que é o colega Angolista que está trabalhando na Poclan, abertura da rua na saída 

da cidade, há meses atrás eu fiz um pedido que fosse aberto aquela rua ali, a gente sabe que é um 

grande problema, aquela rua na saída da cidade, tem lugares ali que não se encontra, se encontrar 2 

carros não cruzam, então quando eu tenho que agradecer, a gente agradece. Estou agradecendo a 

obra que está sendo feita ali, com certeza vai ficar muito melhor para a nossa comunidade essa entrada 

e saída da cidade ali, que é um grande problema há dias já." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Quero deixar os parabéns aqui à Dalvana pela passagem de seu aniversário, a gente sabe quanto ela 

é importante nessa casa que Deus dê muita saúde a ela, que ela sempre tenha êxito em sua vida. Colega 

Lagarto também da mesma forma, desejar os parabéns, acho que ele perdeu o meu número de telefone, 

mas de repente ele vai achar ainda minha esperança é essa, os parabéns Lagarto, que Deus também 

sempre te ilumine, como disse a vereadora Laureni, está muito andarilho, mas acho que andaram meio 

segurando um pouco, não anda mais tão andarilho, deixar os parabéns ao colega. Quero aqui, em 

nome da cavalgada, agradecer a todos os comerciantes, aos vereadores que ajudaram ao executivo, 

aos Fraga ali, a todos os 14 cavaleiro e cozinheiro e carro de apoio que foram juntos para fazer a 

busca da centelha da chama crioula em Minas do Leão onde a gente veio lá pela Quitéria, Costa do 

Sutil, até o município deu 100 e poucos quilômetros a pata de cavalo, então agradecer a essas pessoas 

aí que não precisamos usar nenhum recurso do CTG, foi tudo com patrocínio até mesmo dos 

cavalariano em algumas situações, de almoço e bebida, então, deixar meu agradecimento a todos. 

Sobre a Semana Farroupilha também parabenizar o patrão aí mais uma Semana Farroupilha que se 

encerramos, ontem com a missa crioula muito bonita, agradecer ao nosso padre,  todos que ali estava 

ajudando ele, o pessoal que estava cantando as músicas, inclusive o colega Marcos também estava, 

agradecer a eles muito bonita a missa e sempre é uma missa diferente, mas o tradicionalismo mesmo, 

mas com toda a fé de uma missa normal, então deixar meus parabéns a eles que sempre todos os anos 

o padre se prontifica a fazer essa missa crioula. Também no sábado, a gente teve a sessão solene, 

agradecer as guria aí da Câmara que fizeram um corre aí para dar tudo certo lá na sessão solene. 

Também que nem falou o vereador Marcos, é uma sessão diferente, é mais uma solenidade, não é? 

Então não tem nada a ver com política e sim a gente falar da nossa cultura e nosso tradicionalismo. 

Também temos bem pertinho aí da eleição, queria deixar os parabéns a todos os deputados que aqui 

vieram, aos que não vieram, o meu não veio, acho que não vai conseguir vim, mas o interessante é que 

verba manda, então esse é o principal propósito. Como acho que todos os vereadores falaram, a gente 

tem que olhar bem para os deputados que investem em nosso município, que não são muitos. Então 

acho que o meu deputado, todo mundo sabe, é o Giovani Feltes, vem já no terceiro mandato, 

trabalhando com ele e o deputado Costela vou trabalhar para ele pela segunda vez, então tem uma 

esperança sim que nem o Fábio falou que saia esse nosso asfalto. Esperança, bastante esperança senti 

uma fé que parece que não é só cravando esta carinha que nem muitos dizem, parece que vai sair do 

papel. Temos nessa esperança e todas as vezes, eu, as outras vezes, nenhuma vez eu tinha, não levava 

firmeza que ia sair, parece que agora vai sair a gente sabe que para o presidente meio se polarizou 

entre Lula e Bolsonaro, mas para aquelas pessoas que não querem votar no Lula e não querem votar 

no Bolsonaro eu peço que se tiver um tempinho hoje às 8:00 da noite, olha o programa do Ratinho 

onde a candidata Simone Tebet vai estar proseando com o Ratinho, então de repente, para quem não 



 

 ATA 029/22  9 
 

 

quer nenhum dos 2, de repente tem uma candidata aí a altura." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE 

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

"Então hoje eu vou começar agradecer a todos que me parabenizaram pela passagem do meu 

aniversário, todos os colega e os meus amigos, a minha família que me ajudou, minhas filhas que 

estavam presente ali, a minha esposa, quero agradecer de coração e também tem uma pessoa aqui que 

ela sabe que eu gosto muito dela, a Dalvana, parabéns Dalvana, sabe que pode sempre contar comigo, 

eu te conheço não é de agora, desde pequenininha, meus parabéns, tudo de bom na tua vida. Também 

quero agradecer a patronagem do CTG, tivemos a sessão solene lá, estava muito boa, fomos bem 

atendido a agradecer a toda da patronagem, o Eleno, os outros não sei quem, acho que o Angolista 

também deve ser ainda, mas fica meus agradecimentos a eles todos ali que estava muito bom. Foi 

segunda, né, que teve a missa? Estou todo perdido...terça, também estava muito linda, estive lá, me fiz 

presente, depois não pude ficar que tinha visita em casa, mas estava ótimo, bom mesmo, então, deixo 

os parabéns para ele, isso aí é muito importante do nosso município e temos que incentivar esses mais 

novo, porque se não os velhos vão ficando para trás e os novo não vão, então tem que incentivar eles 

para ir que nem o colega Angolista, falou, levou foi 3 guris junto lá, daqui a pouco ano que vem já vai 

mais uns 2 ou 3 junto, vai aumentando, a tendência é só aumentar, não deixar diminuir. Também quero 

parabenizar o colega Maninho ali ontem pela reunião política que teve ali, estava muito boa, a 

presidente Luciana, ao deputado dele, que não é o meu deputado, mas tenha uma boa sorte que ajuda 

o município não interessa qual partido seja o PSB, MDB, PTB, PT, seja o que vim, que manda dinheiro 

para cá que seja bem-vindo. Eu também tenho o meu deputado, ele veio, mas faz dias já que veio, acho 

que não vai ter nenhuma reunião política aqui, veio um assessor dele ali em casa sexta-feira, e ele nós 

todos sabemos isso aí que nesse tempo agora eles não param nunca, ele me ligou dia do meu 

aniversário, mas infelizmente não pode se fazer presente, mas deixo os agradecimentos lá Maninho, 

estava muito boa a reunião lá parabéns, boa mesmo. Como acabaram de falar estava os colegas 

vereadores, aí o prefeito estava lá, é muito bonito isso aí, porque eleição um outro vai ter que ganhar 

e não são inimigo. Não sou inimigo, ganhou, como o deputado, disse isso aí lá, a democracia, estava 

todo reunido, todo mundo se dando bem, isso é melhor coisa que tem, não tem aquela, acho que não 

tem aquela raiva nem um do outro, perdeu, perdeu isso faz parte. Também quero deixar o convite para 

o torneio lá na Santa Rosa, dia 25, lá seu Vilmar, que nem os colegas colega falaram ali que ficou 

muito bonito aquele pavilhão lá, colocaram tela toda a volta e por cima, muito lindo ficou, então eu 

deixo o convite lá para o dia 25, se Deus quiser, vai ter um torneio grande e espero que seja um torneio 

grande, eu acho que vai estar sim. Também o almoço ali do Paulo, até tem que ir lá amanhã vou levar 

os ingressos que eu vendi para entregar para a senhora lá. Então deixo o convite quem puder se fazer 

presentes que nem já falaram, é um motivo de doença, a gente sabe disso, não é fácil para ninguém, 

para ninguém mesmo. Mas graças a Deus eu ajudei e vou ajudar no que eu posso. Ali na Capela São 

Pedro, não pude fazer presente em motivo, causa da sessão ali até tive lá conversando com os guri 

hoje e eles me disseram que estava muito boa, sobrou um bom dinheiro para eles. Que coisa boa isso 

aí, Deus ajude, que continue sempre assim." O PRESIDENTE ALVICIO, usou a palavra. "Quero 

agradecer pela oportunidade que o patrão nos deu de fazer a sessão solene no CTG, muito importante, 

a gente fez a sessão solene lá não por política, mas sim para incentivar o CTG, incentivar o patrão e 

a gente incentivando e dando as mão é aonde que a gente sempre diz, a união faz a força e que jeito 

nós vamos mostrar união? É incentivando e a nossa presença é importante, então fizemos essa sessão 

lá, para mim foi um orgulho poder estar lá como presidente da casa, a primeira vez que participei de 

uma sessão solene no ano passado não teve por causa da pandemia, fico agradecido por ter essa 

oportunidade. Também ontem a gente pode se fazer presente, o almoço estava um belíssimo almoço, 

um baile bem animado, o Zé Pacheco sabe animar a festa estava muito boa a festa ontem, já sair dali 

de tardezinha, eu vim para só almoçar e voltar embora e fui sair dali já às 5:30, então patrão Heleno 

está de parabéns, a sua equipe e os cavaleiros que fizeram parte da busca da chama crioula, também 

cavalgadinha aí que o vereador Marcírio fez aí não é fácil, a gente sabe que é com bastante esforço 
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para poder fazer e está de parabéns também vereador Marcirio pelo teu trabalho de ter feito essa 

cavalgada dentro do Barão. Também quero agradecer pelo convite, que nem o vereador Maninho 

botou no status, convidando todos para a reunião, me fiz presente lá na reunião com o deputado Heitor 

Schuch que eu já conheço o Heitor Schuch a anos aonde na outra eleição passada, concorri a vereador 

pelo partido do PSB que o deputado na época, representava o partido que no Barão era o Heitor 

Schuch, onde o Valdomiro era o presidente do partido, concorremos a vereador pelo partido PSB na 

coligação junto na eleição passada, infelizmente não me elegi, mas tem um carinho especial pelo 

partido, pelo destino que nos hoje temos num outro partido, mas eu não tenho nada contra o partido, 

não saí de lá do partido por descontentamento do partido, por outros motivos pessoal. Então agradeço 

por ter sido convidado e é um grande deputado aonde já mandou vários, mais que uma vez recursos 

para o nosso município e eu peço para o baronense mais uma vez, temos chegando perto das eleição 

que olhe para os nossos deputados, que tem mandado recursos para o nosso município. Para quem 

nunca mandou nada para o nosso município não deve levar nenhum voto daqui porque a emenda de 

cada deputado que manda, de cada deputado, cada mulher deputada e deputado que mandar para o 

nosso município é o que alimenta o nosso município, é a mesma coisa que a gente colher um alimento 

em casa, colhe uma lata de feijão alimenta a família, vem uma emenda de um deputado alimenta o 

município, seja com a retroescavadeira, seja na saúde, seja para calçar uma rua, seja lá para o que 

for, para comprar um ambulância, um micro-ônibus, um carro para a saúde, tudo é alimento, isso aí 

é o alimento que alimenta o nosso município, que é onde o nosso povo é beneficiado por essas emendas. 

Tem muita gente que às vezes não entende, acham que a emenda vem e o vereador, o prefeito, sei lá 

quem pode fazer o que quer e usar, não é assim. A emenda vem e o prefeito, administração licita para 

aquela emenda que veio e é comprado bens para o município, seja o que for, o dinheiro não passa 

pela mão do prefeito e nem pela mão do vereador. Na época, teve pessoa que usou até de mau gosto, 

de maus... tem pessoa que gosta de usar de maldade, infelizmente tem essas pessoas em nosso 

município e isso eu acredito que tem em todo mundo. Na época, eu comprei um carrinho quando eu 

lancei na rua que o meu deputado ia mandar uma emenda para botar um trator na associação em 

Cerro dos Abreu, aí na Costa Serrinha. Teve pessoas maldosas que diziam, o Alvício que se deu bem, 

pegou uma emenda do deputado e comprou um carro. A pessoa não sabe o que diz, o que a gente vai 

fazer. Infelizmente tem essas pessoas, sei lá se é por falta de inteligência ou é por maldoso mesmo, não 

é? Tinha comprado um carrinho, eu tinha uma caminhonete, dei na volta, estava com um fardo de 

boleto para pagar de 3 anos pagando um carro e as pessoas dizendo que eu tinha me dado bem porque 

eu tinha comprado um carro com a emenda do deputado, as pessoas...mas a vida é assim, a política a 

gente está na política sabe que muitas vezes a gente é criticado, as pessoas têm razão de nos criticar, 

mas tem pessoa que critica com maldade. Quando tem razão de criticar, eu aceito qualquer crítica ao 

meu respeito, quando é uma crítica saudável e com educação, com respeito. Agora crítica com 

difamação, sem prova, eu não aceito e jamais faço para qualquer ser humano. Eu não aceito injustiça 

para mim e nem para ninguém, não sou a pessoa de aceitar a injustiça para nenhum, seja o colega 

vereador, seja do partido que for, injustiça comigo não, comigo é a coisa tem que ser certa. Eu não 

aceito. Então, muitas vezes a gente quase perde o controle emocional por certas coisas assim que 

acontece na vida da gente, mas eu sou uma pessoa que não faço política pisando em cima de ninguém. 

Não faço política, não me elegi vereador pisando no nome de ninguém, que nem a Luciane mesmo, foi 

vereadora nessa casa, na época era presidente dessa casa que eu fui o secretário de obras, gavei ela 

muitas vezes, quando eu precisei dela aqui, ela sempre me apoiou, vereador Tiago também nunca tive 

queixa dos vereadores que tiveram aqui e dos vereadores que estão aqui nesta casa também me dou 

bem com todos e vocês vejam quantos partidos temos aqui nesta casa e eu não tenho inimizade com 

nenhum dos vereadores porque meu jeito de trabalhar aqui não é pisando em cima de nenhum dos 

colegas, não maltrato nenhum, as vezes a gente tem até algum desentendimento por algumas palavras, 

às vezes a gente nem sabe se expressar direito, a gente tem pouco estudo e ás vezes fala, uma palavra 

a pessoa entende de outras maneiras, mas a minha intenção aqui não é maltratar ninguém jamais vim 
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aqui para essa casa para maltratar ninguém, vim aqui para fazer um trabalho brilhante, porque eu 

sempre tenho um costume de dizer que é onde eu passo tem que ficar a minha marca positiva, não 

negativa. Tem que ficar a marca positiva e nós, como vereador dessa casa, eu creio que o objetivo de 

nós todos aqui é cumprir um mandato aqui e ter uma marca positiva em nosso município e saí de 

parabéns porque a pior coisa que eu vejo, já passei por isso, de votar em certos candidatos vereador 

passados para trás, anos atrás e ter vergonha de dizer em quem é que eu votei, uma coisa que eu 

sempre disse, eu quero ser vereador um dia para ver porque que acontece essas coisas de apoiar um 

vereador e nunca mais nem na tua casa tomar um chimarrão de agradecimento, já aconteceu comigo, 

mas que um vereador já apoiei, se elegeu e nunca mais voltou na minha casa nem tomar um chimarrão. 

Então eu acho que tem pessoas que é muito mal agradecida e eu queria me eleger para ver se isso 

subia para a cabeça ou dava uma bobice na cabeça do vereador e ele não visitava mais ninguém 

durante os 4 anos. Mas graças a Deus que comigo não aconteceu isso aí. Tenho visitado as pessoas 

na medida do possível, tanto faz ter votado em mim como não, estou sempre disponível e visitando no 

nosso município em todos os cantos do município onde menos imaginam que o vereador Alvício 

passou, ele passou lá, assim que dá, estou passando nas região e visitando e vendo as necessidades 

das pessoas. Temos aqui para isso, para ver o que o nosso município precisa, para fiscalizar e trazer 

as melhorias para o nosso povo baronense o nosso povo merece. Nosso povo é um povo guerreiro e 

trabalhador que nesse deputado Heitor Schuch, um deputado da cultura e eu aqui nessa casa é a parte 

que eu mais defendo é a agricultura, o meu mandato de vereador é uma das partes que eu mais defendo, 

claro que eu defendo a saúde, a educação, defendo a segurança pública, mas eu sou da agricultura, 

eu vivo da agricultura e a agricultura forte, município forte." Em seguida, passou-se à ORDEM DO 

DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: 

INDICAÇÃO Nº 130/2022 DOS VEREADORES LAURENI E MATEUS que seja reativado o 

conselho do idoso, onde já existe um conselho formado com diretoria e livros ata, estando hoje 

desativado. INDICAÇÃO Nº 131/2022 DOS VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja feito 

orçamento para colocação de lâmpadas de led no centro da cidade. INDICAÇÃO Nº 132/2022 DOS 

VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja incluído no currículo escolar as matérias escotismo 

e libras. INDICAÇÃO Nº 133/2022 DOS VEREADORES MATEUS, JAIRE VARLEI E 

LEANDRO que seja implantado o sétimo e o oitavo ano na Escola Municipal Antônio Guedes. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 093/2022 DOS VEREADORES MARCIRIO E LEANDRO que 

seja providenciado manutenção da estrada que entra pelo Clóvis (Fia), saindo perto da casa do Ex-

Vereador Tiago, onde dá acesso as residências de Luciano e Fabio. MOÇÃO DE APOIO N° 002/22 

DE TODOS VEREADORES propõe que a Câmara Municipal encaminhe MOÇÃO DE APOIO ao 

CHAMAMENTO DE TODOS OS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO 

VIGENTE DA SUSEPE-RS, PARA QUE SEJAM CONVOCADOS PARA A SEGUNDA FASE 

(TESTE DE APTIDÃO FÍSICA), PREVISTA NO CERTAME. Após os trâmites de estilo, uma vez 

aprovada, requer-se o seu envio ao Excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao 

Excelentíssimo Vice-Governador e Secretário da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. 

JUSTIFICATIVA: O concurso estabeleceu que para aprovação na fase objetiva os candidatos deveriam 

atingir 60 pontos para seguir nas próximas etapas, sendo que 3744 candidatos atingiram tal índice. 

Porém, o edital restringiu à próxima etapa 3000 candidatos. Nós estamos buscando o chamamento dos 

744 aprovados para realização das próximas etapas a fim de gerar economia para o estado e celeridade 

ao processo. O chamamento é possível e respaldado por meio da súmula 473 do STF que é a 

conveniência e oportunidade, não ferindo a isonomia e legalidade do certame. Nesse contexto, é 

importante citar que o edital por sua vez já teve duas retificações anteriores com base na súmula 473, 

além disso, os candidatos ficariam à diposição do governo em cadastro reserva, não havendo 

obrigatoriedade de nomeação pelo governo. Outro ponto fundamental de ser esclarecido é de que dos 

candidatos que foram para as próximas fases mais de 700 já foram eliminados, ou seja, a expectativa 

da administração pública de ter em seu cadastro de reserva 3000 candidatos está sendo frustrada; para 
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que essa expectativa seja atingida e para completar o quadro de cadastro reserva é uma das razões pelas 

quais o chamamento dos 744 aprovados excedentes pode ocorrer. Por fim, poderão ser utilizados testes 

de aptidão física já pagos pelo Governo para o cargo de Agente Penitenciário Administrativo (APA) 

que não serão utilizados, porém podem ser remanejados para o cargo de Agente penitenciário (AP). 

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

LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Gostaria de deixar aqui os parabéns ao patrão do CTG, o Eleno que conduz aquela 

entidade, sei que não é fácil, mas com muita garra ele e a esposa dele, a Luana, também sempre junto 

com ele, eu acho que  a perfeição do casal, porque se tem um grande homem e do lado sempre uma 

grande mulher, então eu quero dar os parabéns a eles por ter liderado, por ter organizado e aos 

cavaleiros também, que foram em busca da chama, sei que nada é fácil, mas tem que gostar, tem que 

gostar e quem é gaúcho gosta, então parabéns a todos pelo trabalho desenvolvido pelas pessoas que 

lá ajudaram também, eu acho que não é nada fácil para ninguém, mas as entidades têm que seguir em 

frente e temos que defender. Também esqueci de dizer da visita dos Moraes aqui na nossa cidade, o 

Marcelo e a Kelly Moraes, o principal assunto que esse deputado defende é a cultura do fumo, sempre 

defendeu e defende, e é do que o nosso município sobrevive. Então o crédito a ele a mais e seja sempre 

bem-vindo ao nosso município depois de todas as emendas destinadas a nós, seria isso um bom retorno 

às suas casas, boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também queria 

comentar sobre o almoço do Paulo Ambos que está necessitando aí todo mundo apoiando, só uma 

pessoa comentou comigo que vendeu 50 ingressos, o Doir lá da Serra, quero tentar fazer presente, vai 

ser sábado, meio-dia, muito importante. A comunidade sempre apoiando as capelas, almoço 

beneficente, então a gente fica muito feliz em ajudar e todo mundo colaborar. Também quero dar os 

parabéns da quadra Santa Rosa de Lima lá que nós tivemos no torneio feminino lá, eu e os colegas 

estavam Marcírio, Mateus, o Lagarto num dia de noite, frio, fomos lá prestigiar a abertura, uma 

quadra muito boa, com rede, então a gente dá os parabéns para aquela comunidade. Também queria 

dizer de agora, sábado vai ter o dia de negócios do Sicredi, também queria desejar sorte para o Sicredi, 

uma operativa muito... apoia todo mundo aí, eu fui um dos que abriu conta no Sicredi e sempre que 

eles puderam eles me ajudaram, deram crédito, então a gente fica muito feliz e também que as feirantes 

possa fazer um bom trabalho e os artesãos também. Também queria deixar os parabéns para o pessoal 

do esporte clube Prata, que teve um torneio domingo lá, muito bom, muita gente mesmo, de se 

apavorar, então a gente fica feliz também porque o esporte está meio abandonado em nossa cidade, 

mas pelo menos no interior, estão firme e forte. Também queria deixar os parabéns para a Dalvana 

aqui que eu me esqueci de falar na tribuna, parabéns, muita saúde, felicidades, queria dizer que está 

sempre apoiando nós aí porque a gente está muitos estão aprendendo a primeira vez, então parabéns 

Dalvana. Que nem o colega Marcírio falou aqui também sobre os tratores, eu fico triste porque eu 

estou sempre brigando para agricultura ter mais serviço para os colonos. Que nenhum colega falou, 

um trator está se virando pelo município todo, um trator que é de uma associação e a prefeitura tem 

vários tratores. Então eu fico triste por esse trator está parado e não está trabalhando para a 

população." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Vou deixar o meu convite aí para o almoço 

do Paulo Ambos, que é no próximo sábado, eu acho que vai dar uma festa muito grande, não tem como 

não dá, porque aqui no nosso município, todo o almoço beneficente que foi feito sempre deu uma baita 

festa e esse aí parece que vai ser maior ainda pelo que a gente vê os comentários e os convites que 

estão convidando, todo mundo convidando os outros e pedindo ajuda e está todo mundo colaborando, 

então, deixo também o meu convite. Também deixo os parabéns lá para a turma lá da Santa Rosa de 

Lima, lá da diretoria da Capela, pelo trabalho que fizeram lá, fizeram aquela quadra lá muito linda, 

onde que bem falado pelo vereador Maninho, me fiz presente lá no torneio feminino que tinha essa 

semana. Também não posso deixar de dar os parabéns aí para o Egídio Baixinho pela cavalgada do 
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final de semana também adonde que pude participar porque eu estou em quase todas, chegamos lá 

com mais de 100 cavaleiros da cavalgada, estava tudo muito bem organizado, muito bom o almoço. 

De tarde, treinaram lá, laçaram vaquinha mecânica também, a tradição do gaúcho é laçar, então 

deixo meus parabéns para ele também." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 

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

falas dos colegas me veio uma demanda que quero trazer na semana que vem, hoje não pode estar 

colocando, mas o colega Fábio falou a questão do ESF e uma questão que me chamou bastante 

atenção hoje é a questão da farmácia. Hoje, quando eu cruzei ali na frente da farmácia, tinha 12 

pessoas esperando na fila que tinha ficado de manhã para de tarde. A gente hoje tem uma boa 

farmacêutica, eu tenho acompanhado o trabalho dela, sou funcionário da secretaria da saúde e vejo 

que ela tem agilizado bastante coisa, a farmácia está, pelo que a gente vê, está bem sortida, mas ainda 

estamos com farmacêuticos só de manhã, passa o processo seletivo aqui e tudo mais é feito o processo 

seletivo, mas ainda estamos com essa dificuldade, eu fico com pena do pessoal do interior, que às 

vezes tem que pagar táxi para voltar de tarde. Vem de manhã para consultar tem que acabar voltando 

de tarde através de um táxi ou esperando na casa de alguém, então reforçar o pedido para o executivo 

para que busque de uma forma ou de outra, seja através da empresa médica, seja de uma forma ou de 

outra, colocar a farmácia 24 horas. Desculpe, pelo menos no turno com o horário comercial completo. 

Reforçar aqui o convite que os colegas têm feito para o almoço, acho que vai ser um baita evento, vai 

ser um exemplo para o nosso município esse evento que teremos nesse dia. Quero aqui também 

parabenizar pela passagem do aniversário do clube de tiro ali que foi feito na linha Brandão, é um 

espaço bem interessante, estive várias vezes lá, não pude participar do evento do aniversário, mas 

deixo os parabéns para eles, que, como comemoraram um primeiro ano da sua entidade. Deixar aqui 

também o aviso, na semana passada me passaram um e-mail dia primeiro de novembro, o pessoal da 

Defensoria pública vai vim de novo aqui na nossa Câmara. Então quem souber de alguém que tem 

uma demanda previdenciária, uma demanda de um benefício, alguma coisa procure o social ali para 

fazer o seu agendamento e tem até o atendimento dos advogados, ótimos advogados que vem aí e já 

encaminharam diversas questões para diversas pessoas, tirando uma dúvida ou às vezes conseguindo 

um benefício que há anos tentado através de um advogado particular e não consegue. Por último, 

quero parabenizar aí o pessoal, o colega Maninho, juntamente da Luciane e todo o pessoal do PSB 

pelo evento de ontem, me surpreendi pelo tamanho do evento, pela participação do pessoal, gostei 

muito da fala do deputado Heitor Schuch e do deputado Giovani, candidato a deputado Giovani ainda, 

mas desejo boa sorte a ambos. E como foi falado aqui para os colegas vamos pensar bem na hora da 

escolha do presidente, do nosso deputado, o presidente a gente nunca vai ver na frente, o governador 

dificilmente vai ver na frente, mas o deputado vai estar aqui nos representando, escutando nossas 

demandas e levando até Porto Alegre, até Brasília." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, líder do 

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

deixar um recado aqui para o nosso patrão do CTG, que estou sempre à disposição como vereador e 

como membro da comunidade aí, sempre cultuei essa tradição, tradicionalismo aí, desde o tempo do 

meu pai, vi aquele CTG sendo construído, ajudei a construir naquela época. Quero parabenizar todos 

os patrões que passaram por ali também para manter hoje em dia essa tradição, o patrão Ismael, o 

Tinão, o Hélio, o Eleno, o Angolista, seu Vico e assim por diante os próximos patrões que nós tivermos 

aí. Quero deixar os parabéns aqui ao meu vizinho ali, um grande amigo de longa data, o Luciano 

Rosa, que hoje está de parabéns aí está fazendo aniversário, então quero deixar meus parabéns aqui 

a esse grande amigo. Ontem lá no CTG foi abordado por um grande amigo aí de vários tempos aí e 

comentou para mim que acompanha nosso serviço aqui na Câmara há muito tempo, seu Delmiro 

Colovini, então a gente como vereador fica muito feliz em ouvir isso da nossa comunidade, então deixo 

um grande abraço a ele que está sempre acompanhando o nosso trabalho. Como o colega Mateus 

falou ali a questão do processo seletivo da farmácia ali, a profissional de 40 horas, a princípio teve 

só uma profissional inscrita, a que ganhou e foi chamada, mas não quis assumir. Mas aí ela deve ter 
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seus problemas pessoais, alguma coisa para resolver e não quis assumir, como o colega disse ali, 

então, que o executivo volte novamente a fazer o processo de novo para ver se aparece outra pessoa 

para contratar. Presidente, quero desde já desejar uma boa noite a todos aí e um bom retorno às suas 

casas e queria ceder um minuto do meu espaço de líder para o colega Marcos aí, se o presidente 

autorizar." VEREADOR MARCOS, “Eu queria rapidinho presidente aqui rapidinho porque esqueci 

na tribuna, parabenizar a família Oliveira, lá do esporte clube Prata, pela organização de um 

belíssimo evento no domingo passado, onde tinham 30 equipes jogando futebol lá em 2 campos, no 

salão de baixo tinha um baile que no dia acredita se que envolveu em torno de 1000 pessoas e foi um 

dia festivo com pessoas de Cerro Grande do Sul, Sertão Santana, Barão do Triunfo, onde agregou e 

compartilhou só alegria, bem dito pelos outros colegas aqui, não vou citar o nome agora porque não 

lembro quem foi, isso está faltando no nossa município, na nossa cidade, está faltando nas trazer as 

pessoas para cá, temos um belo campo, temos estrutura para organizar esses eventos. Temos que 

começar organizar novamente festas na nossa cidade, estamos sem festas e a comunidade precisa. Vou 

aproveitar também que o vereador me cedeu o espaço, desejar para a Dalvana feliz aniversário, te 

desejei pessoalmente, mas desejar aqui para ficar registrado." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

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

presentes. "Quero agradecer a todos que nos assistiram pelas redes sociais aí, todas famílias. tem um 

pedido verbal que eu ia pedir hoje esse pedido eu não fiz, Dalvana,  porque eu cheguei tarde, mas eu 

vou pedir direto para o executivo, até o rapaz me cobrou isso aqui de mim, é o Dieque ali, ele me pediu 

para tirar uma terra dele ali, os vereadores devem saber disso aí, ele está precisando tirar para 

construir, mas eu vou pedir direto para o executivo, então vou falar com ele amanhã, com certeza não 

vai fazer porque já é sexta-feira, é quinta, mas está todo perdido por causa da semana, mas essa 

semana, chovendo vai ser difícil, mas para a semana que vem, isso aí. Também quero agradecer, 

parabenizar os guri do Prata, o Leandro e o Leonardo, os gêmeos, parabéns para eles lá, não pude 

me fazer presente eles sabem por que que foi o motivo, mas pode contar sempre com nós guris, vocês 

sabem que a gente tá sempre junto aí, vocês podem ficar tranquilos. A respeito, o colega Fabinho falou 

lá da Zona dos Pacheco, deixar esse pedido para executivo, Fabinho, tu sabe disso aí, veio a verba, 

não foi feito nada, pelo menos roçar aquilo lá, não sei se faz tempo que vocês não passam lá, eu passei 

a semana passada pelo menos pra tirar aquele brejo, está feio de vida lá, então deixo o pedido, tem  a 

Secretaria lá embaixo que passe para eles lá, que façam aquilo ali. " Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE ALVÍCIO.  "Eu quero falar a respeito do trator da associação Costa da Serrinha, 

não acredito nessa possibilidade de perseguição política de maneira nenhuma acreditar nisso 

aí,  infelizmente o trator deu problema, está aí na prefeitura para ser feito, hoje estive falando com o 

secretário de administração que é o São Nunca, cobrei ele seriamente a respeito de tomar uma 

providência mais rápido possível porque é uma coisa que está fazendo falta que nem o vereador 

Marcirio falou, está tendo que vim fazer o serviço aqui no Cerro dos Abreus, até dentro da minha 

propriedade ele trabalhou a semana passada e só um lá não dá conta e com certeza que não é culpa 

do presidente da associação lá da Costa da Serrinha nem do operador, mas preciso que a 

administração tome providência o mais rápido possível. Estou pensando bem, o que vou poder explicar 

para o meu deputado que vai me fazer uma visita, está para confirmar de hoje até amanhã, o dia que 

ele vai poder passar em nosso município. E eu não sei o que eu vou explicar para ele a respeito desse 

trator, porque eu acho que o mais difícil é conseguir o bem para o município, arrumar, eu acho que 

não é o difícil, porque conseguir o bem eu consegui, agora tem que manter o bem funcionando. Não 

acredito em perseguição política, jamais, não tem explicação para esse tipo de coisa. Também quero 

fortalecer o convite para esse grande almoço lá para ajudar o nosso amigo Paulo Ambos e eu sei que 

o povo está agarrado, e isso é uma coisa que o nosso município tem de bom, é a união do povo 

baronense quando sai esses eventos beneficentes é muito grande em todo o nosso município, estão de 

parabéns as regiões, em vários lugares tem acontecido esses eventos e sempre tem dado um bom 

resultado para a pessoa que está necessitando de ajuda ele é bem beneficiado, então convido o povo 
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que puder ir ali, que vão. Também quero fortalecer o pedido aí o convite para o povo vim aqui na 

praça aí, no nosso banco Sicredi, um baita parceiro nosso, do agricultor, do povo baronense, que vem 

se fazer presente porque vai ter vários tipos de negócios e propostas aí para todas as pessoas aí que 

tiver interesse aí em alguma coisa, adquirir, eles vão estar fazendo as propostas e dando 

esclarecimento em várias situações aí, vai ter mais de 30 empresas fazendo parte desse dia de negócio, 

então convido o povo que dê uma passadinha também aí que é o dia inteiro aí, dá tempo de almoçar 

aonde é que tiver que almoçar e dar uma passadinha se não puder vim antes meio-dia, vem de tarde." 

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

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

 

 

Sala de Sessões, 21 de setembro 2022. 
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