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Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no Plenário da 

Casa Legislativa, realizou-se a primeira SESSÃO ORDINÁRIA da terceira Sessão Legislativa, da 

oitava Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na 

ocasião o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima e os Vereadores: Alvício Souza da Silva, Fabio 

Fallavena Ferreira, Jaire Varlei de Menezes Ferreira, Leandro Garigan da Silveira, Marcirio de Souza 

Silva, Laureni Garcia Pagini, Marcos Cesar Garcia, Mateus de Lima Romeira. Havendo “quórum”, o 

Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Após passou à leitura das 

correspondências RECEBIDAS e EXPEDIDAS durante o recesso. No período do GRANDE 

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

tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Primeira sessão ordinária do ano legislativo de 2023, a gente fica feliz por voltar 

às atividades na Câmara porque as atividades nunca param, a gente está sempre com a comunidade 

fazendo visitas e como é de praxe do vereador, fiscalizando. Queria dizer que me coloco totalmente à 

disposição presidente na nova mesa para ajudar no que for possível e  torço para que os trabalhos 

consigam ser conduzidos  da melhor forma possível, com auxílio de todos, claro, que a gente consiga 

apresentar o melhor trabalho possível para a comunidade, que tenho certeza que cada dia mais fica 

antenada com os trabalhos da Câmara de vereadores, eu já fui vereador no mandato 2013 a 2016 e 

não tínhamos a transmissão via Facebook, tínhamos áudio e ata, mas depois dessa questão de rede 

social, a gente soube que a gente sabe que a comunidade ficou muito mais atenta e muito mais 

informada sobre os trabalhos da Câmara, às vezes não entendendo muito exatamente o que se deve 

fazer, o dever do vereador e outras coisas, porque muitas vezes se distorcem assuntos e as pessoas às 

vezes assistem uma sessão e pulam 2, 3 não assistem de novo e fica aquele assunto mal resolvido, uma 

fala mal resolvida, mas eu peço que a partir deste ano, já acostumado com a transmissão via Facebook, 

que as pessoas se apeguem ali e quero dizer também que as pessoas não precisam assistir direto, 

ao  vivo ali pode depois assistir, fica na página da Câmara municipal, depois pode tomar um chimarrão 

mais tarde, noutro dia, assistir pontualmente o que quer saber, tem acesso também pelo site da Câmara, 

todo mundo tem acesso às atas onde fica a fala do vereador é que tudo ali vai escrito com vírgulas, com 

todas as letras que fala e é muito importante para a comunidade ficar antenada e saber o que está 

acontecendo de verdade. Quero também presidente desejar a todos os colegas, desejei a mesa, agora 

desejo a todos os colegas que tenha um êxito nesse ano legislativo, muito trabalho eu sei que teremos, 

fiscalizações, atividades que agora com novo governo estadual, tenho certeza que alguns têm novos 

deputados também para visitar, para procurar recursos, secretários que assumiram pastas que não 

tinham antes que a gente tem que correr atrás. Estamos agora em seguida providenciando umas visitas 

aos secretários novos tipo fazenda, administração e agricultura para conversar com o pessoal que 

andou mudando nas pastas, para a gente se colocar a vista desse pessoal que nós precisamos estar na 

vista deles, deputados, secretários e seja o que for, até inclusive presidente, uma hora que fosse uma 

oportunidade, a Câmara de Barão do Triunfo precisa marcar, agendar de repente com a Acvergs, não 

sei com quem, uma visitinha com o governador do estado, nós temos o vice governador, que é do MDB, 

temos o governador que é do PSDB, então todos os partidos estão envolvidos. Eu acho que nós tínhamos 

que fazer uma comitiva e fazer e organizar uma visita com o governador para a gente se apresentar, se 

nós não aparecermos muitas vezes, nem sabem que nós existimos, isso é uma infelicidade dos municípios 

pequenos. Queria também parabenizar grandemente a comunidade baronense pela belíssima festa da 

uva, que foi organizada agora de costume e tradicionalíssima no último final de semana de janeiro, 

agora dia 28 e 29, se não me engano a data, uma baita festa mesmo, ajudei bastante que pudesse o que 
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fosse possível e torcia para que tivéssemos uma bela festa, porque vínhamos de uma pandemia, 2 anos 

sem festa, se não me engano, 2 ou 3 por aí, e então a gente estava com uma expectativa muito grande, 

toda a comunidade, nem só a nossa comunidade, a região carbonífera, Costa Doce, que visita muito 

Barão, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Charqueadas, Arambaré, Tapes. Todo mundo vem aqui nesse 

dia, é uma festa muito tradicional, eu acho que é uma das maiores do Rio Grande do Sul, quiçá do 

Brasil aqui no Rio Grande Sul perdemos só para essa da uva de Caxias, sendo que acho que a nossa, 

talvez seja quase mais velha que de Caxias, não isso, mas quase então parabéns à comunidade. 

Parabéns a comissão da festa da uva que organizou, que trabalhou, a rifa que foi bem vendida. Quem 

trabalhou em todos setores, todos setores. Divulgação, trabalho, as bancas que aqui vieram, os camelôs 

que tiveram pagando seu espaço, trabalhando, a comunidade que veio mesmo em peso. Sabemos que 

no domingo à tarde nós tínhamos aqui 15000 pessoas em certo momento, então nosso município tem 

7000 habitantes, nós estava com o dobro da população aqui que sabemos que tinha em certo momento, 

não é? Então parabéns a todos e tomara que a paróquia saiba fazer bom uso desse bom resultado que 

deu a rifa, que na missa passada, a missa de sábado, o padre anunciou o resultado. Foi um resultado 

excelente e fiquei muito feliz e queria também presidente para finalizar comunicar a vocês vereadores 

que eu, nós tínhamos desde... o vereador Diogo lutou muito por isso uma época. Eu também lutei por 

isso uma época para um projeto, uma escolinha de futebol aqui em Barão do Triunfo. E a parte 

burocrática trancava a parte burocrática não deixava continuar os trabalhos e trancava nisso, trancava 

naquilo, trancava no professor, trancava não sei o quê. Começo desse mês eu tomei a iniciativa de eu 

convidar uma gurizada ali, gurizadinha de 12 a 16 anos. Se estivessem à disposição, estivessem com 

vontade de fazer alguma coisa do tipo, totalmente social, totalmente sem custo, totalmente voluntariado. 

E hoje eu estou trabalhando com a gurizada aqui no ginásio toda segunda e quinta, segunda das 7 às 

hoje às 9 e quinta, das 7 às 8. Estou com 23 guris nessa faixa etária dos 12 aos 16. Estamos trabalhando 

bastante ali, estão bem enfezado, vou dizer a palavra, estão bem incentivados, os pais também estão 

todos incentivados, todos já tiveram lá conversando comigo para ver o que que é, como que é, estamos 

recebendo daqui uns dias um fardamento de treino também, que já encaminhamos. Quero agradecer 

muito a prefeitura, pela cedência do ginásio, sem custo algum e pela cedência de material esportivo 

que é bola nesse caso, nesse início, outro material esportivo eu comprei até que a gente precisava 

porque não tinha como esperar mas bola por enquanto, a prefeitura está dando um jeito, vai dar um 

jeito e quero também agradecer, especialmente ao professor Rafael, do JJ, que inicialmente, antes de 

conseguir as bolas pela prefeitura e me conseguiu as da escola, conseguiu 6 bolas ali para usar quanto 

tempo for preciso. Então eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao Professor Rafael e 

também ao Helvio em nome da prefeitura, pelo incentivo que estão dando a esse pessoal e que a gente 

está ali graças a Deus, sempre com 15, 16 guris correndo, jogando bola e treinando e fazendo atividade 

física enquanto eles estão na atividade física, no ginásio de repente não estão aqui na praça ou em 

algum outro lugar, fazendo uma coisa que não vai somar nada para a saúde e para a vida deles. E se 

algum de vocês na segunda, que é depois da sessão que eu vou para lá ou na quinta-feira, quiserem 

lá  conhecer o projeto, ficam todos convidados para conhecer nosso projeto, vê a atividade física, ver 

a parte tática que a gente faz e quero também daqui uns dias conforme o desenrolar melhor e mais 

firme, quero fazer uma visita ao prefeito também para apresentar os guris e conforme der eu vou trazer 

eles aqui também no dia, não digo todos, mas quem puder vir aqui na sessão para assistir nós e para 

saber que vocês estão sabendo da situação." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Desejar êxito nessa 

empreitada em frente essa Casa Legislativa, saudar os colegas vereadores, funcionários da casa e a 

toda comunidade que nos assiste hoje pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar a paróquia nossa 

senhora do Rosário pela grande festa da uva que a gente teve nosso município depois de 2 anos sem 

eventos, a gente viu a retomada desse evento e que me surpreendeu e muito positivamente, o baita 

público que tinha domingo de tarde, gente de toda a região aí, a gente conversando, todo mundo 

surpreso com a quantidade de pessoas que estavam nos prestigiando aqui visitando nosso município. A 
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gente fica feliz, a gente ter no nosso município a gente vê por mais difícil que seja, distante do asfalto, 

uma comunidade que muitas vezes não dispõem de muitos recursos financeiros, ter um evento tão 

grandioso que nem é a festa da uva. Quero deixar os parabéns aí para os casais festeiros, eu acho que 

o Flávio e a Daiani, o Gleison e a Andriele, o Leomar e a Renata e em especial também ao São Nunca 

e a Daniela, muito especial a Daniela, porque por mais que ela seja funcionaria da paróquia, mas por 

dias acompanhei nas redes sociais dela e um dia estive na paróquia e pude ver pessoalmente, ela 

sozinha limpando ali o pátio da paróquia, se empenharam bastante e está aí o grande resultado, tomara 

que faça um bom uso. E conversando com as pessoas, a gente vê algumas necessidades que a gente tem 

na nossa praça, um ponto positivo essa questão da iluminação, ficou muito boa a iluminação da nossa 

praça, bem iluminada, bem clara, já colabora para melhorar ainda mais para a gente estar recebendo 

esse tipo de evento. Mas até deixar uma indicação no fim não pude colocar porque já tinha várias 

indicações, mas deixar aqui um pedido verbal para o prefeito para buscar a colocação de mais lixeiras, 

bastante pessoas comentando e hoje em dia a gente tanto prega na parte ambiental, não bote lixo no 

chão, não bote lixo no chão e as pessoas a gente vê se constrangendo em botar o lixo no chão, pois não 

tinha na nossa praça. Então deixa aí a sugestão para que se melhore ainda mais a nossa praça. Quero 

aqui também deixar uma colocação para os colegas, durante o mês de janeiro, eu fui procurado por 

uma colega da saúde ali, uma enfermeira, bem contente contando que o nosso município foi referência 

no programa saúde na escola no estado onde nosso secretário da saúde, foi um dos que foi convidado 

a muitas reuniões, a estar explanando as ações que foram feitas, deixar aqui os parabéns a ele, a 

enfermeira Lilian, que foi quem tocou esse projeto e a todos os outros demais funcionários, e gostaria 

de estar colocando até deixar um pedido de moção de aplauso para a Secretaria da saúde por este e 

por outros trabalhos que são prestados, então quero estar entrando na semana que vem e deixo o 

convite para todos os colegas quiserem assinar comigo. Tem algumas indicações hoje aqui, nessa casa 

e entre elas, eu faço um pedido que seja respondido os pedidos de informações do ano passado, foram 

vários e vários pedidos que não foram respondidos. O prefeito sabe da importância de responder aos 

pedidos de informação. Tem pedidos que até queria estar entrando hoje, mas não entrei porque primeiro 

quero entrar com esse, preciso de todos os anteriores. Se não, eu vou ter que refazer esses pedidos e 

um pedido que quero fazer é um pedido que eu bati bastante, vários vereadores bateram bastante aqui 

nessa casa que foi a questão do piso salarial durante o recesso conversando com uma funcionária da 

prefeitura, conversando sobre a questão do impacto e tudo mais, essa pessoa funcionária me passou a 

dificuldade do município em pagar esse piso e que uma das dificuldades era a questão do impacto, eu 

ainda comentei, olha, eu fiz um pedido de informação para saber qual seria o impacto se fosse pagado 

o piso e nunca foi respondido, mas o prefeito fez, parece que é tantos por cento, não há uma resposta 

oficial, mas então a gente é vereador, tem direito de estar recebendo e passando essa informação para 

o magistério e para todos os funcionários. Então a gente sabe que estava atrasado, foi pago 33% não 

foi dado. Agora este ano já foi dado mais 14%, defasou em 9% e muitas pessoas não sabem todo o 

impacto que isso pode gerar no nosso município. Então deixar o pedido que o executivo em especial 

responda esse, mas também responda a todos os pedidos de informações que estão atrasados." Usou a 

tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Quero desejar a nosso presidente Rodrigo bom trabalho, Rodrigo, que Deus te 

ilumine porque não é só ser presidente desta casa, mas se encarregaram um compromisso de fazer tudo 

certo e como não depende só do senhor, mas de todos nós vereadores, eu acho que faz parte, estar junto 

com o senhor e o que for bom para o município, a gente também tem um grande interesse. O que for 

assuntos pertinentes ao município e ao nosso trabalho trazer para essa casa, coisas particulares nossas 

que fiquem lá em casa para ser resolvido, não é presidente? Desejo que dê tudo certo e que as pessoas 

se orgulhem da nossa Câmara. Acho que nós temos muito comprometimento aqui para que o município 

tenha as leis aprovadas e os trabalhos aqui corretos. Sei que depende grande parte também de nossos 

funcionários que são eficientíssimos, mas eu acho que nós temos uma grande Câmara para representar 

o nosso município. Dizendo isso, gostaria de dizer que também não ia deixar de falar na festa da uva, 
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que é a representação do nosso município com um público expressivo como se disse aqui, 15000 

pessoas, sabe se lá mais ou menos, menos não, eu acredito porque até quem sabe a mais. Acho que 

depois de 2 anos sem festa, acho que o município merecia, a nossa paróquia merecia, não é com pelo 

que eu ouvi, um grande lucro, que eu acho que, merecidamente, pelo trabalho dessa comissão de tantas 

outras pessoas que se envolveram, né? E que ficaram trabalhando. Acho que cada um fez uma 

partezinha até em quem vendeu as rifas, né? Eu acho que houve um interesse grande. Eu acho que tudo 

contribuiu para que nossa paróquia dê um pulo, quem sabe dê uma reforma que está muito necessitada, 

nosso padre Fábio tenha sucesso e êxito nesse lucro junto com essa comissão, claro, de empregar bem 

esse valor. Também não poderia dizer que hoje estive vendo, não é? A farmácia do município está 

fechada. E até falei com o secretário da saúde porque a nossa farmacêutica, ela pediu demissão a partir 

do dia primeiro, interesses dela, ela tem todo o direito de um trabalho mais próximo, quem sabe eu não 

sei? Mas que foi feito o processo seletivo conforme me disse o secretário, para que as pessoas que 

estejam ouvindo passem a informação que já foi teve 2 participantes de 40 horas e que amanhã está 

sendo chamado, sendo homologado pelo prefeito o processo sendo chamado essa primeira vencedora. 

Depois temos a segunda opção, que será 40 horas, então, diz o secretário, que a partir de quanto muito 

quinta-feira ele gostaria já de estar com a farmácia reaberta. Então, a grande necessidade a gente vê 

as pessoas procurando pela sua medicação e quando é do estado mesmo mais comprometedora, é só 

mesmo a farmacêutica que pode abrir os processos, entregar a medicação. Então eu digo que é uma 

coisa de urgência como falei para o secretário, ele também entrou de acordo e disse que com certeza 

isso foi uma coisa que não estava nos planos, mas que agora a próxima que entrar vai ficar 40 horas 

sendo de manhã e de tarde, então isso vai favorecer muitas pessoas que residem fora do município, que 

vem de longe que pagam um carro para vir já consulta de manhã já não pode pegar a medicação tem 

que ficar para de tarde, eu achava isso extremamente judiado para nosso povo, mas graças a Deus vai 

ser colocado em pratos agora de 40 horas, então acho que temos tudo a correr mais normalmente para 

aquelas pessoinhas que vem de fora e que precisam retornar porque o transporte retorna. Também 

queria dizer para os nossos secretários e funcionários da prefeitura sobre o estacionamento que foi 

feito aqui em volta da nossa praça onde a gente vê hoje quantos e quantos carros estacionados sem 

proporcionarem perigo às vezes para as pessoas que estão passando. Não sei se está totalmente 

concluído já, mas que estava já limpo e retirados entulhos, tudo para a festa da uva. Eu acho que ficou 

assim, ó em ótimo estado nossa praça. Com certeza, os secretários, tanto de obras como agricultura, 

como administração, estiveram sempre juntos, não é? O prefeito, vice-prefeito não é para que esse 

funcionamento desse trabalho, que foi rápido, rapidíssimo, não é e ficou muito bonito para nosso 

município, então quero dar os parabéns para a prefeitura nessas pessoas que se empenharam tanto que 

também como os funcionários que fizeram a limpeza da praça e tiveram junto na festa também 

trabalhando, então parabéns, gente, parabéns para nós que somos Barão do Triunfo. Também estive 

hoje na escola JJ conversando com a vice-diretora Márcia. Saber, né? Do andamento da obra, ela me 

disse que no dia 25 foi revisto pela Secretaria do estado, o projeto, que estão à espera da aprovação do 

orçamento, que foi refeito. Então eu acho que já tem tudo, como disse ela, para acontecer, claro, as 

eleições atrasou, os novos secretários até que entrem em ordem não é fácil, a gente sabe disso e tudo 

atrasa o andamento dos trabalhos, mas como disse a Márcia, vão ter que sair da escola, né? Já estão 

locando um prédio, mas depende também da aprovação do estado para que possa ser transferido esses 

alunos e ser revisto os documentos para que aconteça a troca de escola para acontecer as obras porque 

as crianças sabem como é que é, é alunos, mas o comprometimento dos professores e direção é muito 

grande. Obra, né? Sempre traz muito em tudo, então, como disse a Márcia, tem que sair dali para 

concretizar, até estar concretizada a obra." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Já imediatamente quero 

desejar um bom trabalho para o novo presidente da casa. E que, sendo pelo certo, pode contar comigo 

que eu vou estar sempre do seu lado, pelo que for certo, pode ter certeza. Também quero parabenizar 

o executivo, secretário, todas o pessoal que se envolveram na organização da festa da uva, que estavam 
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uma festa muito grande, que a gente já sabe, acho que foi a maior festa que teve nosso município acho 

que foi essa pelo que eu vi. Muita gente de dentro do município e de fora do município também nos 

visitando. Isso aí nos deixa muito orgulhoso e serve de exemplo para a gente continuar cuidando de 

nosso município para que nós tenha uma cidade bonita, para receber pessoal, que vem de fora nos 

visitar. Também quero parabenizar a associação da Aparecida, pelo torneio de vaca mecânica, que 

saiu ontem, onde que eu pude me fazer presente, também. Estava muito bem organizado, muito bem 

trabalhado pelo pessoal ali que estavam organizando. Também estava presente o vereador Fábio, se 

tinha o outro vereador presente lá, talvez tivesse, mas eu não tenha avistado, porque eu também estava 

laçando e a gente não consegue avistar todos que se fazem presente no evento. Também quero deixar 

aqui os meus pesares aqui, a família do Jorge Inácio, grande amigo meu do Cerro dos Abreu ali, 

pessoal, que muito meu conhecido, até parente da minha cunhada, tio da minha cunhada, de onde que 

Cerro dos Abreu ali é um lugar que sou muito bem conhecido ali, porque é região vizinha de Invernada 

dos Abreus. Então eu resido bastante naquelas localidade ali, então, deixo aí o meu pesar para os 

familiares, e quero deixar um pedido de um ofício de pesar aí. Pedir para a Dalvana fazer depois para 

o pessoal, os colegas que quiserem eram junto. Também, eu tenho um pedido de providência hoje na 

casa daquela ponte lá do Arroio dos Cachorros, que eu tive passando lá, seguido, até tenho um campo 

do lado de lá que eu crio umas criação ali, eu passei lá e cruzou um caminhão e quebrou as beiradas 

da ponte, as pranchas todas da beirada quebrou do lado direito da ponte. E o problema daquela ponte 

ali é que do lado de cá, do lado de Barão do Triunfo, no nosso município, tem uma curva muito fechada. 

O caminhoneiro tenta abrir, mas não adianta, ele vai lá na barranca e acaba a roda traseira, passando 

na beirada e quebrou. Por sorte não caiu lá embaixo, então tenho esse pedido na casa aí, peço que o 

executivo faça a manutenção daquela ponte lá e faça a retirada daquela curva ali, abrir aquela curva, 

porque se não vai acabar acontecendo de novo, o que ninguém quer e até pode acontecer uma tragédia, 

cair um caminhão ali isso é muito preocupante para nós. Também como bem falado pelos colegas 

vereadores, hoje é a nossa primeira sessão depois do recesso. Então, me coloco à disposição da 

população baronense. O que for preciso que tiver no meu alcance, pode contar comigo que eu vou 

continuar fazendo o mesmo trabalho que eu já fiz até agora, tentando ajudar todas as pessoas que mais 

precisam que as pessoas colocaram a gente aqui, porque precisavam que a gente fosse vereador para 

ajudar eles e eu me coloco à disposição. O que precisar de mim que tiver no meu alcance, pode contar 

comigo. Se eu não puder resolver, eu vou tentar ajudar, levar até alguém que possa resolver a situação 

da população. Então me coloco novamente à disposição, como eu sempre fiz todos início de ano aqui 

nessa casa." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Quero de imediato desejar todo o êxito para o nosso colega 

vereador Rodrigo aí, que está assumindo a presidência nessa casa esse ano. Tenho total certeza que o 

senhor fará um excelente mandato para todos nós aqui nessa casa e como vereador e vice-presidente, 

pode contar comigo. Estou à disposição do presidente aí para precisar. Não quero ser muito repetitivo, 

mas também queria parabenizar nossa paróquia pela excelente festa da uva que foi feito esse ano a 

todas as pessoas que trabalharam, que se apresentaram a nossa administração também, que trabalhou 

na praça, na iluminação, fez um excelente trabalho. E a nossa comunidade que se fez presente essa, 

acho que foi uma das maiores festas que nosso município já teve e parabenizar nossa paróquia por ter 

conseguido colocar esse ano a nossa uva do nosso município nesse evento. Então deixo meus parabéns 

aqui a nossa paróquia, todas as pessoas que estiveram envolvida na festa de uma forma de outra. Quero 

parabenizar também o meu amigo Silvinho ontem pelo Rodeio que ele fez lá na Nossa Senhora 

Aparecida, a gente sabe que qualquer tipo de evento aí dá um, é um baita serviço que dá. E ontem e 

sábado ele fez um Rodeio lá que juntou muita gente, um belo evento, bem organizado. Então deixo os 

parabéns aí a ele e todas as pessoas também que se envolveram de uma forma ou outra lá. Quero 

desejar êxito a minha irmã pela abertura do da agropecuária dela no nosso município. Não porque é 

minha irmã, mas a gente fica faceiro quando a gente vê um comércio novo na cidade, é sinal que a 

cidade está crescendo, se expandindo. Então eu quero deixar meu parabéns a ela, que tenha todo 
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sucesso, todo êxito. E não só para ela, para todos os comércios do nosso município também. Como foi 

falado ali, a questão da saúde ali, dos médicos, eu queria tocar num ponto a respeito do médico que 

está lá na ESF, nos Pachecos lá, quero deixar os parabéns para esse profissional que desde o dia que 

ele iniciou os trabalhos lá na unidade a gente só vê falar muito bem dele. E deixar meus parabéns 

também aqui ao secretário que esteve correndo, não foi, a gente sabe que não foi fácil, que foi uma luta 

árdua para ele conseguir trazer esse médico que é pelo programa do governo, pelo médicos, pelo Brasil, 

acho que é, então, deixo os parabéns também ao secretário aqui por ter conseguido essa conquista para 

o nosso município. E pedir pro nosso prefeito dar uma atenção, fazer o mais breve possível aquela 

reforma no nosso postinho, já que a gente hoje tem médico novamente atendendo lá. É uma unidade 

que está em pronto atendimento. Então, que faça o mais breve possível aquela reforma lá para a gente 

poder cada vez mais atender melhor a nossa comunidade. É uma verba do deputado Alceu Moreira, 

que já se encontra nos cofres públicos, já da prefeitura. Então, deixo aqui um pedido verbal, prefeito, 

que faça a planta ou avaliação do prédio, se vai ser aumento, vai ser estruturado mesmo prédio, se vai 

ser no mesmo lugar ou não, mas que faça isso o mais breve possível para a gente poder atender melhor 

aquelas pessoas que necessitam tanto do nosso postinho, que é o ESF lá dos Pachecos. Hoje eu tenho 

um pedido nessa casa, algumas pessoas me pediram e eu acho muito importante, não porque é só 

naquela rua, mas há outras ruas do município que tem que ser estudada também isso aí. Mas hoje eu 

deixei esse pedido especialmente para aquela, a entrada da nossa cidade, que é um pouquinho antes do 

CTG ali, que é aquele trajeto da entrada da casa do mel até o calçamento andou acontecendo agora 

esse tempo agora, o pessoal, anda com muita velocidade ali e aquele trecho é um trecho estadual. Mas 

eu falo, deixei um pedido aqui hoje nessa casa para prefeitura sinalizar aquele pedaço de chão ali. Um 

limitador de velocidade, porque tem vários comércios ali que a estrada de chão. E muito movimento, 

onde tem oficina do Luciano ali e tem bastante movimento de pessoas também. Então tem gente que 

anda em alta velocidade ali e isso é muito perigoso para nossa comunidade dar um acidente ali até 

para as próprias crianças que transitam naquela rua. Semana passada, também tive na casa do mel, lá 

olhando a nossa obra está muito bem avançada. Acho que dentro de poucos dias, já vai ser entregue 

também uma grande conquista também no município. Tomara que seja posto em funcionamento o mais 

breve possível para esse pessoal que trabalha nesse ramo ter mais essa conquista aí a sua disposição e 

quero deixar melhoras aqui ao meu amigo Ilvo Stein aí que semana passada andou se machucando, 

quebrando o joelho. Então deixo aqui a total melhoras aí para o nosso colega amigo Ilvo." Em 

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Desejar aí para o nosso novo presidente, sucesso. E pode contar 

comigo, porque estamos aí para trabalhar em parceria, em benefício do nosso povo baronense, então 

conte comigo e desejo todo o êxito que possa fazer um grande mandato de presidente desta casa. Isso 

é o que eu desejo para o presidente da casa. Também quero dar os parabéns para a comunidade 

baronense pelos que se empenhar para fazer esse grande evento, acredito que foi o maior evento 

baronense essa festa da uva e quero dar os parabéns para o São Nunca que é um dos organizadores da 

festa aí junto com o padre aí e a sua equipe. Foi um excelente trabalho, eu sei o tanto que eles correram, 

tanto que eles trabalharam para poder organizar esse evento. Segundo dados da brigada militar, eles 

chegaram a comunicar aí pela pesquisa que as faz, tinha mais de 20000 pessoas em algum horário, é 

muita gente, então por isso que a gente batalha e quer ver nossa cidade mais limpa, mais bonita, que 

nem está ficando nessa praça aí mesmo, foi um grande êxito da administração e de nossos colegas 

vereador. E aí está o, resultado da grande multidão que tinha em nosso município. Também quero 

passar à população e para os colegas, vereador que no ano de 2022, eu como presidente da casa, 

sobrou um total na economia aí da casa, como eu de presidente, junto a sobra toda, o total chegou a 

367.660, 63 reais, o valor que sobrou na casa, aí na minha economia de presidente da casa, foi aonde 

que indiquei e mandei ofício ao prefeito municipal que seja investido em calçamento de rua do centro 

de nossa cidade, em especial, rua Coronel Juca Tavares e rua Nestor Bridi. Então tive conversando 
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com o Roger lá embaixo, dentro da prefeitura hoje. E conversando com a Nadir, onde me passaram que 

já está indo para a fase de licitação. Se correr tudo bem esse mês será licitada as 2 ruas para sair o 

calçamento. Então fico agradecido com a administração pela parceria e agradecido pela confiança das 

pessoas que vieram até eu, procuraram para que a gente indicasse para que acontecesse essas obras 

dentro da nossa cidade. Então a gente está aí sempre para lutar não só aonde a gente mora, mas por 

todo o nosso município, baronense. Também tenho pedido nessa casa aí hoje de providência para que 

o prefeito o mais rápido possível, mande patrolar estradas dos Cerro dos Abreus, a Costa do Rolante 

lá, a região dos Menezes li que sai lá perto do vereador Marcirio tá péssimo. Levei a situação para o 

prefeito hoje e botei o pedido na casa, já tinha botado quando eu falei com ele, aí ele me prometeu que 

essa semana vai enviar uma retro para lá para ir ajeitando que esse ponto mais crítico para depois a 

semana que vem, mandar a patrola que essa semana vão fazer os Morrinhos, então esperemos que se 

Deus quiser, dentro da semana que vem, melhoria na nossa situação ali, porque tá terrível, passa ali 

no Márcio Menezes e sai lá, desse pra baixo lá para sair para banda do Damásio. Olha de lá para cá 

é difícil um carro subir, a situação está crítica, então espero que seja tomado essas providências. Teve 

um morador da Invernada dos Abreu que me ofendeu bastante até neste fim de semana a respeito das 

estradas. Ele me disse para mim que era uma pouca vergonha ter eu como vereador no Cerro dos 

Abreus e o vereador Marcirio na Invernada dos Abreus e as estradas estar naquela buraqueira, quase 

me estressei com ele, mas não adianta as pessoas muitas vezes têm razão, mas na hora a gente tem 

coisa que não está no nosso alcance, claro se eu tivesse uma patrola e pudesse ir lá e resolver o 

problema, eu iria, mas não está nas minhas mãos isso aí. Aí eu disse pra ele, mas quem sabe tu concorre 

e resolve os problemas tudo do nosso município que nós não temos conseguindo resolver, tu pega e 

concorre na próxima e assume e resolve, porque a nossa parte nós temos fazendo e ele ofendeu todo 

funcionário público de Barão do Triunfo. Ele disse que são todos vadios que não trabalham, então eu 

disse pra ele, a coisa não é bem assim que nem tu está dizendo o que acontece, tu não está enxergando, 

só enxerga o que não acontece. E aí parei com a conversa porque eu ia me estressar um pouco. Eu não 

gosto de me estressar muito. Então é isso aí, está aí a minha indicação, onde, se Deus quiser, vamos ter 

essas ruas calçadas dentro da nossa cidade aí. E, se Deus quiser, vão ter êxito nessa parte aí, vamos 

ter muita coisa para fazer neste ano de 2023. Conte comigo todos os colegas vereadores naquilo que 

for necessário, o povo baronense também pode contar comigo." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE 

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

quero te desejar, presidente, bom trabalho nesta casa, a gente sabe, ser presidente não é fácil, já passou 

vários aqui, a gente sabe que é difícil, mas a gente, o que for certo, tem que trabalhar pelo certo e que 

for certo a gente vai acompanhar também. Então eu te desejo boa sorte e um bom trabalho, é o que 

todo mundo precisa aí. Também, como os colegas já falaram a respeito da festa da uva, aí estava uma 

festa muito linda. Não vou deixar de falar também. Bem organizada, bastante gente, tanto no sábado 

como no domingo. Muita gente reclamou por não ter o baile sábado na praça aqui é aquela coisa não 

contenta todo mundo, a gurizada gosta disso aí, mas quem sabe para o ano que vem continua esse baile 

na praça, muita gente reclamou disso aí, mas não é o que o baile lá dentro não estava um baile ótimo, 

estava bom, mas vocês sabem, gurizada querem a festa na rua, mas muito bem, foi bem estudado, 

planejado, mas quem sabe o ano que vem, então quero parabenizar todos que se esforçaram aí na 

paróquia, ao padre Fábio, a todos, São Nunca, enfim, todos que não sei quem trabalhou, profissionais 

que ajudaram ali, mas parabéns para eles estava bem organizado. Bom, hoje também tenho um pedido 

de providência, agora até o colega falou ali mas já vou deixar esse pedido mesmo, está na casa, vai ser 

patolada estrada dos Morrinhos, está bastante ruim ali aquelas entradas ali, onde para o Eron, Olmiro, 

Chiquinho, até teve um carregamento lá, parece que é dia 15, lá no Chiquinho, então, tenho esse pedido 

nesta casa, e outro de providência também, não, providência e indicação então deixo esse pedido na 

casa aí para os colegas aí, daqui a pouco temos aí. Também hoje temos retomando aí 2023 pela nossa 

primeira sessão, desejar a todos um bom sucesso para nós todos, vamos trabalhar para nossa 

comunidade e a gente sabe que está difícil para todo mundo. É bastante cobrança, mas não tem como 
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resolver tudo da noite pro dia. Não que eu esteja defendendo o prefeito, mas fez um trabalho bom 

quando é bom, tem que elogiar. Fez estacionamento, como já falaram, ficou bem feito aí, bonito ficou, 

estava fazendo falta, estava, ficou bom, então quero dar os parabéns para a administração aí, tanto ele 

como o Toninho, então deixo os parabéns para eles. Também meu sentimento à família do seu Racife, 

hoje está fazendo 7 dias dele, até fui no velório dele. Hoje não pude fazer presente hoje era a reza, 

então meus sentimentos, depois vou pedir para Dalvana fazer uma moção os colegas vereadores que 

quiser assinar junto, não tem problema nenhum, deixamos esse pedido aí." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Também queria deixar aqui os parabéns para nossa festa da uva que teve, para todos os 

envolvidos, não tem como falar A ou B ou C, que é muita gente que ajudou. Daqui a pouco a gente 

acaba falando um e acaba se esquecendo do outro. Então a gente tem que dar os parabéns para todos, 

então estamos voltando agora do recesso 2023. Queria agradecer a todos que nesse recesso mandaram 

mensagem. Continuei o meu trabalho, sempre faço o que eu posso para a população que nem o colega 

Marcirio diz que sempre está a nosso alcance. A gente tem que tentar ajudar. Então eu quero dizer que 

estou sempre correndo. Estou sempre na luta, sou fiscal do povo. Vou continuar 2023, 2024. Não vou 

mudar o meu jeito. Quero aqui agradecer os colegas pela nossa coligação aí, o PL, PDT, PP e PSB, 

que temos tempo junto e forte. Sempre fizemos uma reunião. Pensemos juntos, trabalhemos juntos, 

troquemos o diálogo, que isso que é muito importante para nós chegar e ver o que é melhor para a 

nossa cidade. Nenhum querendo pisar no outro. E fazer o melhor para nossa população. Dar os 

parabéns pros outros também, partido, PMDB, PTB, que faça o que eles puder também. Cada um tem 

seu partido e sua bandeira para defender mas todos tem que pensar no município e na população. 

Também queria falar sobre a limpeza que teve na nossa cidade, dar os parabéns, a gente fica muito 

feliz que a gente está 2 anos batendo em cima, calçamento fizeram também, fizeram as entradas, a gente 

vê a importância. É que nem o colega também falou, o Lagarto, a gente tem que gavar o que está bom, 

mas também ao mesmo tempo, fazer as críticas. A população pede para a gente, não é a gente que está 

querendo aqui se engrandecer e sim fazer ser a voz do povo. 2 anos atrás, já no primeiro mandato aqui, 

no primeiro começo de mandato, as lixeiras que nem eu comento foi gasto aqui 119 que até hoje 

ninguém acredita esse valor expressivo e 112 em livros. Eu acho que tivesse investido em lixeiras, nós 

não estaria tendo o problema. Também hoje deu a coincidência hoje, na segunda-feira, no começo da 

sessão hoje, eles limpando a cidade, com tudo e aí a gente fica perguntando, por que que não faz na 

semana, que nem o colega Marcírio também falou, o colega Alvício também falou se não está fazendo 

um trabalho bom, por que que não desconta? Não desconta dele, porque é muito expressivo, 22000 ou 

24000 para não ter compromisso com a população. Então nosso trabalho é como vereador é cobrar, 

não interessa ver o lado de quem seja. Também aqui quero hoje falar uma coisa que já comentei hoje 

sobre o vice-prefeito, uma vez sobre o trator que ele usou de má fé, o trator. E eu como vereador, 

pediram para mim cobrar e eu cobrei, postei no Facebook para a população ficar por dentro, porque 

muitas vezes leva até o prefeito e o prefeito, infelizmente se faz de bobo e não resolve. Faz protocolo lá, 

não adianta também. Então a gente tem que aproveitar o nosso 10 minutos aqui de líder, que a gente 

pode falar para a população, agora no recesso quando teve, agora a queixa foi do nosso colega 

vereador Rodrigo, como funcionário, ele estava com a poclan na casa dele e aí a população, os vizinhos 

dele ali me mandaram mensagem e me ligaram para mim ali ver a situação. O colega, estava 

trabalhando com a máquina da poclan na propriedade dele, na casa dele, e aí, o que que eu fiz? Liguei 

para o Toninho. Liguei para o prefeito primeiro para tentar falar direto com ele só que o prefeito não 

atende o telefone e aí liguei para o Toninho, o Toninho disse assim é, não acho certo, mas ele pagou 4 

horas. O Toninho passou isso aí para mim, isso podemos conversar cara a cara. Aí eu falei, tá, Toninho, 

mas como que ele pagou 4 horas, se a população, o Jair também foi um dos defensores da máquina e 

falou que ele queria pagar 10 horas. Como é que para a população não vai? Um rapaz também aqui 

na linha Francisca várias vezes já ligou para o vice-prefeito que o prefeito já nem atende ele mais. E 

perguntou...o prefeito, falou não, conversa com o Toninho, que não resolve. E aí o pessoal quer pagar 
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e não faz, então não é nada pessoal. Só que o colega é funcionário público, é operador e também agora 

presidente da casa. Eu acho que tem que dar exemplo. E aí, se tiver, não vai adiantar falar argumento 

dele, eu acho que para mim, de repente a gente tem que falar cara a cara com o prefeito e o Toninho, 

porque quando teve essa máquina veio, a gente foi lá na prefeitura, a gente indicou o Jordani ou algum 

outro funcionário para trabalhar nesta máquina para não deixar um que é vereador, que seja do 

partido, para ter benefício próprio. Então era isso muito boa noite depois eu comento mais no momento 

de líder." O PRESIDENTE RODRIGO usou a palavra. "Então só para complementar ali a questão 

do lixo. O vereador, o rapaz trocou o motorista do caminhão de lixo ali, ele não sabia, até uma 

brincadeira isso, mas é verdade que as mensagens do meu celular, ele não sabia que o centro do 

município é mais para frente. Aí, cobrei, cobrei, cobrei semana passada do Adilson que estava de 

responsável. E ele me garantiu que hoje iria juntar, que a coleta no lixo do Barão está sendo feita 

segunda e quarta, é o que Adilson me passou. Aí hoje, o motorista do caminhão mandou mensagem, 

disse que recolheu tudo ali no Abreu ali também tinha uma lixeira e disse que estava horrível. Agora 

ele entrou. Agora ele sabe que ali é centro urbano. E lá em cima também, e aqui embaixo no Ademar 

ali também, juntou tudo ali. Até semana passada, a guria me ligou ali, cobrando. Então conseguimos 

resolver." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas 

por unanimidade as seguintes proposições, projetos de lei e diárias: INDICAÇÃO Nº 001/2023 DO 

VEREADOR MARCOS que seja fornecido uniforme para as secretarias de obras e de agricultura, 

visando que são secretarias de trabalho externo e sujeito a intempéries, ajudando assim na economia de 

vestuário dos trabalhadores. INDICAÇÃO Nº 002/2023 DO VEREADOR MARCOS que seja 

estudada a possibilidade junto aos órgãos competentes, da retomada dos Jogos Comunitários Rurais, 

evento esse que tem grande valor para nossa comunidade rural o qual agrega munícipes de todas as 

localidades ocasionando além de lazer e prática de esportes, uma confraternização entre amigos. 

INDICAÇÃO Nº 003/2023 DO VEREADOR MATEUS que seja realizada contratação de médico 

veterinário 40 horas para atender os animais do município, realizar castrações e implantar programas 

como por exemplo o SIM.INDICAÇÃO Nº 004/2023 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI, 

LEANDRO E MATEUS que seja viabilizado pelo Executivo municipal o serviço total ou em parceria 

com a comunidade, de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos (fossas sépticas), no 

centro da cidade. JUSTIFICATIVA: sabe-se que em nosso município não tem tratamento de esgoto. A 

maioria das residências e prédios da cidade tem fossa séptica, e muitas pessoas estão necessitando desse 

recolhimento, sob pena do transbordo acabar indo parar em arroios, e até nos bueiros das ruas. Esse 

serviço de forma coletiva, seria de grande utilidade e de preservação do meio ambiente. INDICAÇÃO 

Nº 005/2023 DO VEREADOR MATEUS que sejam respondidos os pedidos de informação que 

ficaram remanescentes sem respostas do ano passado, (pedidos de informação n° 051, 055, 056, 057, 

058, 059, 060 e 061 de 2022), bem como os de indicação e providências que ficaram sem repostas. 

INDICAÇÃO Nº 006/2023 DO VEREADOR FABIO que sejam colocadas placas com limitação de 

velocidade no trecho entre a casa do mel e o calçamento. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2023 

DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento nas estradas do Cerro dos Abreu, 

Arroio dos cachorro, Invernada dos Abreu e na região dos Menezes. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 002/2023 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja realizado com urgência o patrolamento e 

cascalhamento da estrada do Morrinhos, em especial naquela travessa do Olmeiro, que vai até a ponte 

na divisa com Arroio dos Ratos, na travessa do Chiquinho e na travessa que depois sobe pro Eron Correa. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/2023 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado 

colocação de uma lixeira grande na entrada da rua que vai para casa do brigadiano Abreu, motivo o 

caminhão não está entrando naquela rua para recolher o lixo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

004/2023 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado manutenção da ponte do Arroio dos 

cachorro que faz divisa com o município de São Jerônimo, bem como que seja feito abertura da curva 

da estrada logo após a ponte, pois devido a curva ser muito fechada um caminhão acabou quebrando as 

laterais da ponte ao passar. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/2023 DO VEREADOR 
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LEANDRO que informe o valor que está sendo pago para empresa que ganhou a licitação de prestação 

de serviços médicos do posto de saúde, informando também o motivo do afastamento do Doutor 

Cristiano. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2023 DO VEREADOR FABIO que informe se vai 

haver alguma mudança nos roteiros do transporte escolar, pois tem alunos que não estavam sendo pegos 

em casa. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/23 Fixa a revisão geral anual para os 

vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos servidores públicos 

municipais e da outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/23 Fixa a revisão 

geral anual para os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais, Presidente da Câmara 

e Vereadores, com base no índice aplicado aos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 006/23 Institui turno único na Câmara Municipal de Barão 

do Triunfo e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 005/23 Altera a Lei Municipal n° 574/2023 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 006/23 Abre crédito especial no valor de R$ 3.982,33, 

especifica a fonte de recursos e dá outras providências. DIÁRIA DO VEREADOR MATEUS Ida na 

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

VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Bem, primeiramente quero agradecer a todos que nos assistiram aí 

pelas redes sociais. Aí Facebook e vocês sabem pode contar sempre comigo, que nem os colegas já 

falarem seja em momentos bons, momentos ruins, mas espero que sempre seja sempre bom. Eu estou à 

disposição de vocês aí. E pode contar comigo, meu número, vocês já tão sabendo o que que é. Então 

estou à disposição de vocês aí. É isso aí. Quero agradecer a todos. Muito obrigado e um bom retorno 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dizer, dar os pêsames à família 

do seu Honório, do seu Manuel e da Clenir que eu não fiquei sabendo do óbito do Jorge, a gente não, 

não consegue ver sempre em horas certas, dizer de grande sentimento, eu gosto muito daquela família, 

mas Deus que escolhe a hora também. Como eu não sabia do seu Racife, outra pessoa muito conhecida, 

não sabia do que realmente aconteceu, mas que Deus cuide dessas famílias e que tenha um descanso 

interno às pessoas. Também estou à disposição, sei que nosso ano, como nosso trabalho, não parou 

durante como foi dito aqui pelos vereadores, mas a gente está à disposição de todos. A gente sempre 

ganha, recebe um comunicado ou outro, também da nossa saúde a gente está sempre presente, pessoal 

sempre procura nós porque eu acho que uma pontezinha que eles têm uma segurança. Eu acho que está 

certo que a gente puder a gente estar à disposição de 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 dizer que 2023 meu trabalho, continua o mesmo. Sou Maninho, vereador, 

fiscal do povo. Vou continuar assim quando precisar de mim, já sabe meu número que eu posso sempre 

ajudar ajudo conforme meu alcance. Se a pessoa às vezes correu pela prefeitura, infelizmente não dá 

alcance a demandas que eu posso fazer eu ajudo. Se a pessoa tem condições, ajuda com pouco na 

gasolina, se não tem eu levo igual, jamais eu vou deixar a população na mão. Sempre vou fazer o 

possível melhor para ajudar, não sou só de crítica e todo mundo sabe, todo mundo me conhece que 

comigo não tem dia, não tem hora. Sempre quando eu puder ajudar, sempre vou ajudar. Se tiver que 

vir no posto saúde, fiscalizar, eu vou fiscalizar. Se tiver que ir na prefeitura, vou fiscalizar, algum 

funcionário tiver fazendo alguma coisa errada, vou fiscalizar. Não sou contra funcionário nenhum, não 

sou contra nenhum secretário. Não sou contra ninguém, só quero fazer as coisas pelo certo e quero 

fazer o melhor pelo nosso povo. Agora mesmo, uma menina mandou uma mensagem aqui sobre uma 

situação de uma ponte que vários vereadores já correram e ela me procurou agora a gente foi, falemos 

direto com o prefeito e ele garantiu para nós que ia fazer essa ponte. Então, para vocês ver como é que 

é o serviço do vereador, tem que falar direto com o prefeito quando não consegue a pessoa executar o 

serviço, chegamos no prefeito, ele garantiu para nós que ia fazer essa ponte, porque era uma 

necessidade que a pessoa está doente. Daqui a pouco não tem como sair, o vice-prefeito foi lá, 

vereadores foi lá, muita gente foi lá e infelizmente não resolveu o caos. Então já mandei mensagem 
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para ela aqui para a gente retornar até a prefeitura e cobrar do prefeito e também queria dizer para o 

prefeito que se sobrar um tempinho uma hora, ele ou vice-prefeito, se quiser andar um dia comigo para 

a gente olhar a entrada das estradas porque eles pensam que eu estou só criticando a geral, a gente 

sabe que estão fazendo um trabalho bom, alguns pontos também estão só que a gente tem que batalhar 

por todos, é que nem eu falei fez 10 pontes, vamos batalhar pela 11ª, pela 12ª, 13ª, que não pode a gente 

parar no tempo e o vizinho olhar ficou bom para o outro e o outro ficou na mão. Então a gente tem que 

batalhar por todos, é que nem os tratores a gente tem que batalhar para aquele primeiro que não tem, 

não é que outro paga imposto e não faz, mas se o coitado não tem, tem que dar prioridade para eles e 

muita gente querem pagar, eles não estão pedindo de graça, então a gente tem que batalhar pelo direito 

de todos. Maninho, fiscal do povo, 2003 vamos junto."  Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, 

Líder do PL, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação.  "Também volto 

a comentar sobre a festa da uva, comentei no nome do padre também, que se esforçou bastante que se 

realizasse essa festa, então deixo aqui também meus parabéns para ele. Também uma grande atração 

que foi da festa foi os talentos locais que também eu não tinha comentado, que chamou bastante atenção 

da população na hora que estava se apresentando, então deixo meus parabéns a eles e que siga assim 

fazendo o seu trabalho e se apresentando, mostrando o seu trabalho que é muito importante em nosso 

município. Também quero comentar sobre a estrada que o vereador Alvício comentou ali, as estradas, 

o problema das estradas que são patrolada, fica bem bonita a estrada, bem parelha, mas não faz esgoto, 

na primeira chuva que vem, abre valos no meio, com uma chuva só terminou a estrada da Invernada, 

estava boa mesmo e acabou com a chuva só e esse munícipe que comentou com o vereador Alvício ali, 

ele pode ir na minha casa, conversar comigo, vai ser bem recebido o que eu puder fazer eu vou fazer, 

vou correr, vou cobrar do prefeito para que seja feita aquelas estradas que seja bem feita, que a estrada 

se mantenha em um bom estado para que a gente possa trafegar, porque a situação está complicada 

mesmo e ele está no direito dele de cobrar. A gente é vereador, fez um compromisso com o povo, tem 

que dar a cara a tapa. Quando o pessoal cobrar, a gente tem que aceitar porque eles estão com a razão 

deles. Eles votaram na gente esperando melhoria, mas infelizmente que nem o colega falou, a gente não 

tem a máquina na mão. Às vezes a gente não pode fazer, a gente está vendo o que está ali, o serviço tem 

que fazer, mas a gente não tem o que fazer. A gente cobra, cobra, mas o prefeito não consegue fazer. 

Mas ele pode ir na minha casa, conversar comigo, tomar um chimarrão e contar comigo que o que eu 

puder fazer, o que tiver no meu alcance, eu vou fazer para que as estradas fiquem boas, não só em 

Cerro dos Abreu e na Invernada dos Abreus, mas em todo o município. Tudo que precisar pode me 

procurar. Também deixa aí os meus sentimentos também à família do Racife, mas conhecido por Nenê, 

também um grande amigo meu, infelizmente partiu e só deixou saudade. Então deixo aqui o meu 

sentimento aos familiares." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Como eu comentei antes, na questão 

da moção de aplausos, que bom que já tem encaminhado, com certeza vai ser aprovada e apoiada por 

outros vereadores. Mas, assim como eu comentei, citei o caso da Lilian também lembrando, citar a 

grande participação da Luciana Bednarek, nesse projeto. Mas com certeza semana que vem será votada 

e aprovada por unanimidade. Quero aqui parabenizar também um amigo, um grande amigo meu que 

durante o mês passado, eu estive participando da inauguração ali da loja da Certaja agropecuária ali 

Sertão Santana, o Giovanni vai ser o gerente, Giovanni Kloppemburg. Que pena que não se instalou 

aqui no nosso município. Até o presidente da Certaja no dia comentou que a intenção é se instalar aqui, 

mas por uma questão de legislação de defensivos não foi possível e apareceu essa oportunidade ali in 

Sertão, mas vai estar atendendo todo nosso município. O Giovanni é um cara bem conhecido, está 

atendendo bastante. Desejar êxito também como colega, Fábio falou para a irmã dele, para a Dauana 

também está instalando uma pecuária aqui na nossa cidade. E a gente vê como é importante a força da 

agricultura no nosso município. Hoje mesmo estava ali em Sertão, estava o Fábio da pecuária Guedes, 

entregando adubo em outra pecuária, a gente vê, é bom isso, uma empresa daqui fornecendo produtos 

para outros municípios, para outras pecuárias de outros municípios, uma empresa que está crescendo, 
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fortalecendo como esse é o caso da pecuária Guedes, também é um crescimento da agricultura aqui no 

nosso município a gente está recebendo agora também o pessoal da Cotriba também está visitando os 

nossos produtores, sinal de que a agricultura do nosso município está sendo vista pela região, pelas 

empresas e quem ganha com isso tudo é a comunidade, o produtor, tem concorrência, tem empresa, 

tem condições de pagamento, tem as assistência técnica. Infelizmente, essa parte de assistência técnica, 

nosso município da parte pública, tem, necessita de mais investimento, a gente tem só um técnico 

agrícola hoje na prefeitura. Faz um bom trabalho, mas é um só para todo essa extensão de município, 

é complicado e essa questão da Emater como foi comentado aqui está deixando a desejar, seguido eu 

tenho conversado com o Elias sobre essa situação. Tem só um técnico ali, um cara que é pelo que eu 

saiba, Veterinário e não faz, a função dele não é muito nesse atendimento aos animais. Então fica meio 

capenga. Estive conversando com o prefeito já, a gente quando vê, teria que marcar uma reunião, uma 

audiência com a secretária estadual de acho que é de desenvolvimento rural que a Emater ficou agora 

e para fortalecer a questão da Emater, a gente precisa dessa assistência, como foi falado, da questão 

da escola JJ conversando com o Rafael hoje, parece que novamente está andando. Amanhã tem uma 

consulta em Porto Alegre, eu vou fazer uma visita pela primeira vez ali ao deputado Marcos Vinícius, 

agora como deputado eleito, e vou estar reforçando essa situação, cobrando, pedindo mais uma atenção 

junto ao governo do estado." Usou a palavra o VEREADOR ALVICIO, Líder do MDB, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Quero aqui falar a respeito da 

Brigada Militar de Barão do Triunfo, aonde o ano passado, em mês de junho, a gente teve no gabinete 

do deputado estadual Gilberto Capoani onde fiz um pedido para ele na época e ele se comprometeu de 

indicar uma viatura nova para Barão do Triunfo, para a Brigada Militar e infelizmente, meu deputado 

não se reelegeu deputado estadual Gilberto Capoani, mas a viatura nova que ele me prometeu e se 

comprometeu com o município está aí com a Brigada Militar, estão usando, estão fazendo um bom 

trabalho, um bom incentivo para a Brigada Militar, porque tem trabalhado forte na segurança do nosso 

município. Então quero agradecer o deputado Gilberto Capoane, através dele que essa viatura nova 

que tem aí na Brigada Militar de Barão do Triunfo, um trabalho meu junto com o deputado Gilberto 

Capoani, fique bem claro para a população baronense que foi um trabalho aonde eu falei aqui na casa 

o ano passado e a viatura veio, está aí e o meu deputado não se reelegeu mas a palavra que ele deu foi 

cumprida porque eu sei que teve outros deputados de outros partidos que até andaram postando que 

foi através deles que veio, não, veio através do deputado Gilberto Capoani, temos ofício aí para provar 

se alguém quiser saber depois que aconteceu, apareceu outros dono, mas não foi não. Quem mandou a 

viatura para Barão do Triunfo foi o deputado Gilberto Capoani através do nosso trabalho aqui da 

bancada do MDB. Quero agradecer aos ouvintes que estão nos assistindo e quero dizer a todo o povo 

baronense que conte comigo pro que der e vier, me procure assim que precisar de mim. Estou sempre 

disponível, aquilo que tiver no meu alcance não meço esforço para servir o povo baronense. Estou aqui 

à disposição de todos." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente 

quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Também quero parabenizar a Ionice, estava bem 

quietinha, fez aniversário em janeiro, esqueceu meu número eu acho para o churrasco, não me ligou e 

deixar os parabéns a ela muito êxito na sua vida, que tenha muita saúde e continua sendo essa pessoa 

amiga de todos. Isso é o mais importante. Também pedir desculpa que não pude me fazer presente lá 

na Aparecida. Estava com situações particulares. Onde a minha segunda casa praticamente é lá na 

Aparecida. Meus amigos lá com certeza sentiram minha falta, mas eu estava com um probleminha 

particular e não pude me fazer presente. Parabenizar a festa da uva. Não tem como deixar aqui em 

branco, em nome da Daniela, para não esquecer o nome de ninguém, eu quero parabenizar a todos os 

casais que faz parte ali da diretoria. A todas as pessoas que ajudaram de uma forma ou de outra, nos 

caixa, na churrasqueira, na cozinha, na copa, todas as funções. Também ao Sicredi que teve junto à 

festa da uva o tempo todo com a maquininha do Pix eles mesmo ajudando quem estava atendendo ali, 

fazendo Pix para as pessoas. Então em nome da Andressa que estava ali até com nós trabalhando no 

caixa no domingo, a todos os funcionários do Sicredi, foi muito importante a ajuda deles, com certeza 
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para nossa festa. Ao CTG Laçadores e Trovadores que fez uma belíssima apresentação novamente. Aos 

talentos locais que nem o Marcirio falou também incentivando a nossa cultura e todos da nossa cidade. 

Também já deixar um pedido aqui, eu estou sabendo também nessa questão do farmacêutico. Parece 

que apareceu 2 pessoas, se for chamado o quanto antes que tentem não fazer horário, o turno único na 

farmácia. É funcionária nova, vai entrar agora, então acho que já pode entrar trabalhando 40 horas 

porque era uma queixa da nossa população e querendo ou não, a gente sabe que não era culpa da 

administração, não tinha pessoas, funcionários nessa área não ser 20 horas, todas vezes que foram 

feito só apareceu para 20 horas quando apareceu para 40, não quiseram assumir. Então agora tem 2, 

eu também conversei com o secretário tomara que venha alguma, até uma é ali da Mariana, não sei se 

vem, porque acho que é concursada na Mariana, com certeza não vai largar lá para assumir um 

processo seletivo, mas tomara que alguém venha. Também já deixar aqui uma deixa, porque já vi 

comentários na rua sobre a nossa festa do agricultor. Acho que a nossa festa do agricultor já tem que 

ir movimentando. Tem que sair a nossa festa do agricultor. Eu não abro mão que não sai a nossa festa 

do agricultor. Eu já vi pessoas falando aí que não vai ter, não vai ter. Então temos que administração 

aí pensar já de uma vez para resolver essa questão da festa do agricultor. Também quando a gente 

consegue achar uma empreiteira séria no Barão para fazer calçamento, a gente se tranca agora nos 

postes da Certaja que estão no meio da rua, no meio da calçada, e não pode ser pago a empresa 

enquanto não tiram os postes. E já mandaram ofício, já está o empenho pronto para pagar a Certaja, 

é só eles vim tirar pra ser pago e não vem, não se decide, não se resolve e a empresa precisando, com 

certeza é uma rua que é um valor bem alto, uma empresa nova aí e estão judiando da empresa daqui a 

pouquinho a gente, eles não vão mais querer participar junto com nós aí para as próximas obras e aí 

vai ficar bem ruim, então sei que a Certaja botou um ponto de atendimento, legal, interessante, mas 

também está na hora deles, dá uma olhadinha nesse ponto aí também que está ficando insatisfatório 

esse atendimento deles, inclusive, entrei em contato com o Severino no sábado, para ver se ele podia 

dar uma força nessa questão aí, eu não tenho problema com ninguém de lado A, lado B, lado C, eu 

quero que a administração cresça em conjunto com a população, independente de quem esteja lá. Foi 

assim que eu trabalhei quando eu era oposição e assim que eu trabalho sendo situação, então pedi uma 

luz aí para o Severino para ver o que ele podia fazer lá por nós. Ficou de me dar um retorno. Vou 

esperar, ver o que acontece. Para finalizar, também quero dizer ao vereador Maninho que o dia que o 

senhor passou lá, eu estava trabalhando, na parte da tarde até estava arrumando um cano da Corsan 

que arrebentou, eu e o Gabriel, na parte da manhã sim, mas a escavadeira não foi lá fazer um serviço 

para mim especial. A escavadeira alargou aquelas ruas ali, o senhor deve ter visto como ficou bom, 

inclusive o caminhão do lixo não passava na rua lá em casa, agora já está passando que consegue fazer 

a volta em cima. Com qualquer outra máquina, não conseguiria botar para dentro. Vim ali, paguei 

minhas horas como direito que tenho de ser um munícipe do nosso município e para pagar meus 

impostos. E foi feito o serviço lá. Então, nada foi feito de graça. Se o senhor tivesse parado lá, eu tinha 

me mostrado até os comprovantes que estava comigo naquele momento. Mas agradeço a preocupação 

e sei sim que a população cobre. Mas o senhor tem total apreço para vim falar comigo. Temos nossas 

divergências, mas eu imagino eu que não seja inimigo, senão a gente não estaria junto aqui no local 

defendendo alguma coisa de interesse. Então, deixar bem claro à população, só para não ficar um mal 

entendido que de repente vão achar que eu fiz por conta própria, foi de graça, não, paguei o que tinha 

que ser pago. foi feito. E sobre a questão de não me colocar eu na escavadeira hidráulica, também 

quero deixar a resposta para o senhor, que de repente, antes do senhor ser vereador, o senhor não 

conhecia Barão do Triunfo, desde a época do Odone, vereador Mateus deve lembrar que até acho que 

era chefe de gabinete, veio a escavadeira do estado emprestada para o Barão e ninguém soube operar 

escavadeira. O Odone me chamou e perguntou se eu trabalhava na escavadeira. Eu trabalho. Depois, 

outro momento veio também, na época do Elomar, uma emprestada do estado. Também eu fui trabalhar 

porque chamaram todos operadores, inclusive eu não queria vereador, por causa eu não gosto muito 

trabalhar na máquina que fica parada no mesmo lugar, muito tempo e aí não teve boa. Chamaram 
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todos operadores, ninguém quis, ninguém sabia, sei lá porque, fui eu para a escavadeira hidráulica e 

agora a mesma coisa, vereador, me chamaram, eu não queria, falaram com outro operador. Falaram 

inclusive com o operador que o senhor citou, ele não quis e outros operadores não quiseram. Então, 

sobrou a opção para o operador Angulista e não pro vereador. Mas sorte minha que fiz um concurso e 

passei posso estar trabalhando e, de repente, ajudando alguma população com a máquina que é do 

município e eu presto serviço ao município enquanto operador. Bueno também deixar os parabéns ao 

ex-presidente Alvício pela baita devolução, 367000 reais eu acho que é um situação bem significativa. 

Tomara que eles lhe escutem, porque muitas vezes a gente devolve, pede que seja feito alguma situação 

e não é. Mas acredito que vai ser feito. Está bem em andamento. É muito importante para o nosso 

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

para a próxima Sessão Ordinária, dia treze de fevereiro de 2023. 

 

 

Sala de Sessões, 06 de fevereiro de 2023. 
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