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

Casa Legislativa, realizou-se a segunda 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. A ATA 01/23, 

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° 001/23 encaminhando 

proposições aprovadas em 06 de fevereiro de 2023; Of. LEG.  005/23 informando aprovação do projeto 

de lei n° 005/23; Of. LEG.  006/23 informando aprovação do projeto de lei n° 006/23; Of. LEG.  007/23 

informando aprovação do projeto de lei legislativo n° 001/23; Of. LEG.  008/23 informando aprovação 

do projeto de lei legislativo n° 002/23; Of. LEG.  009/23 informando aprovação do projeto de lei 

legislativo n° 006/23. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do 

resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE EXPEDIENTE, 

os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o 

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

faziam presentes. "Hoje tem uns pedidos, assinei junto com os colegas vereadores aí, até um pouco por 

causa que o executivo pediu para nós não fazer tanto pedido que ele não ia conseguir atender. Mesmo 

assim, também não está atendendo. Eu tenho quantos pedidos que não veio a resposta, já do ano 

passado, um é sobre a respeito da caçamba do PAC, foi falado nesta casa aqui, ele veio aqui também, 

os colegas vereadores... a semana que vem está aí, já está fazendo 4 meses e nada dessa caçamba vim. 

A gente está sabendo disso aí, que está fazendo falta, acho que, acho não, tenho certeza, só tem uma 

caçamba trabalhando aí. Então isso aqui está ficando até vergonhoso para nós vereadores aí do 

município, porque mais de ano faz com essa caçamba está para lá e não, ninguém toma uma atitude 

disso aí de vim essa caçamba para cá, sei que tem gente que me disse, viu essa caçamba desmontada 

as peça lá, um pedaço para cada lado e o prefeito veio aqui, disse para nós, não está pronto, semana 

que vem vai vindo, mas não sei de qual é o mês que é isso aí, porque já faz 4 meses. E nós, sem essa 

caçamba aqui, é vergonhoso, mas espero que ele tome uma atitude e traga essa caçamba o mais rápido 

possível porque temos sabendo disso aí que é bastante necessidade, que está fazendo falta essa 

caçamba, sei quem não está aí agora, está em Brasília, está viajando, mas na semana que vem vamos 

ter que cobrar dele isso aí de novo. Não precisa sair, todos nós aqui porque fica feio para nós todos 

isso aí, mas espero que não seja preciso cobrar de novo porque eu pedi isso aqui o ano passado e até 

hoje não veio ainda como tem dos colegas vereadores que eu sei que pediram e não foi respondido 

ainda, então deixo esse pedido nesta casa aí que seja o mais rápido possível. Hoje tenho 2 pedidos que 

eu assinei com os colegas Marcírio e o colega Leandro, 2 pedidos, um é providência e outro informação, 

então, deixo esses pedidos nesta casa e depois eu falo mais um pouco, obrigado." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Quero usar rapidinho o espaço presidente, porque é 10 minutos, mas não tenho necessidade, 

só queria fazer um comentário, fui procurado hoje na rua aqui, as pessoas queriam comentarem sobre 

um problema que está sendo enfrentando aqui na avenida principal. Nem todas, acredito que em outras 

ruas também, mas na principal, que é o problema, vê alta velocidade. O seu Hélio Lanzarini ali seguido 

converso com ele e fica assustado, inclusive, da velocidade que o pessoal desce aquela rua ali, ali em 
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frente ao correio, para baixo e para cima, moto em alta velocidade. O correio ali tem pessoas chegando 

e saindo, tem a ótica ali e toda essa avenida aqui. Eu acho que tá mais que na hora da gente tomar uma 

providência, não sei o que que é legal na avenida da cidade, mas acredito que um quebra mola, uma 

lombada, faixa de pedestre elevada ou redutor de velocidade, alguma coisa tem que ser feita antes que 

dê um problema pior, já aconteceram vários acidentes nessa rua por causa da velocidade. Então acho 

que os esses problemas que a comunidade está enxergando eu acho que tem que ser remediado antes 

que aconteça o pior. Depois vai chorar o que aconteceu um acidente, alguém com problema maior, 

então deixo aqui meu pedido, que aqui nem se fez pedido nenhum aqui, mas eu acho que a fala é mais 

importante quase que um pedido para o executivo vê isso com bons olhos que a comunidade está 

clamando por alguma providência. Final de semana é motoqueiro, é carro em alta velocidade, a rua 

tem ali oscilações por causa de mexida no calçamento, então um carro em alta velocidade, daqui a 

pouco levanta voo ali, bate numa casa, rebenta uma parede, pode matar gentes. Então eu vou deixar 

aqui que Secretaria de administração, obras, desenvolvimento urbano, dê uma olhada nisso, o que é 

possível fazer e que tome uma providência e também para comentar só, que a partir de sexta-feira 

tivemos a farmacêutica que começou a trabalhar no nosso município em virtude da anterior ter pedido 

exoneração por assumir outro concurso e tivemos a menina que está trabalhando aqui 40 horas. E ela 

começou na sexta-feira e eu desejo muito sucesso a ela, que ela consiga tocar a farmácia da melhor 

forma possível. Fiquei feliz mesmo de hoje de manhã, estive no centro, vi pessoas ali recebendo 

remédios e de tarde, agora cheguei no centro tinha pessoas na fila da farmácia, isso que a gente vem 

batalhando há tanto tempo e sabemos que é uma dificuldade pela falta do profissional para ficar 40 

horas na nossa cidade, difícil acesso, a pessoa tem que se mudar para cá, daqui a pouco tem família 

em outro lugar e graças a Deus, depois de tanto trabalho do executivo, cobrança nossa tanto situação 

quanto oposição, nós Câmara cobrando isso, graças a Deus hoje a gente tem uma farmacêutica 40 

horas. Desejo todo o sucesso, não conheço ela ainda, vou fazer uma visitinha para ela, para conhecer 

e me colocar à disposição para ajudar no que for possível e desejo todo o sucesso dela, que ela consiga 

tocar a farmácia da melhor forma possível." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 

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

minha fala comentando uma situação em que eu vi na rede social, na verdade não eu estou utilizando 

muito o Facebook ultimamente mas hoje vi que uma pessoa fez um comentário sobre um acidente que 

ocorreu e entre alguns comentários, foi feito um comentário sobre a Linha Francisca e numa rede, num 

grupo que a gente participa de amigos aí foi comentado a situação da Linha Francisca e nesse 

comentário do Facebook a pessoa que fez o comentário, citou bem ali a grutinha da Linha Francisca, 

que é bem entrada da terra do meu pai. Então, deixar que o pedido que entra naquela estrada, naquele 

trecho ali, várias vezes por dia e é bastante pedra, bem complicado aquilo ali, a gente, o pai tirou até 

um mato essa semana, nessas últimas semanas, a sorte que a empresa tinha máquina que fez a abertura 

da estrada ali, mas todos sabem onde é que é a casa do meu pai, vinham por lá, desciam no Barão fazia 

a volta da Linha Amália para ir para o Sertão, porque os caminhões não tinham condição de subir pela 

Linha Francisca, faço esse comentário porque é uma coisa que eu fiz várias indicações nessa casa, 

pedindo uma abertura dessa estrada, tanto ali nesse ponto que eu falei, não é porque a entrada da casa 

do meu pai, mas é bem crítica aquilo ali, logo acima também, ela vai se estreitando logo acima tem 

valos que faz anos que eu conheço naquele mesmo local e por ali adiante sempre vai cada vez 

dificultando mais, estreitando mais. É uma estrada que eu bato, que é a principal acesso hoje para o 

nosso município. 90% do pessoal que vem de Porto Alegre, vem pelo Sertão por causa do asfalto. E 

acaba vindo pela Linha Francisca, tem a opção da Linha Amália, mas se torna mais longe e o pessoal 

acaba usando a Linha Francisca. Eu estou seguido lá, eu sei o movimento que tem aquela estrada, 

então deixar aqui o apelo para o secretário, é perto aqui do Barão. Eu não sei agora bem ao certo, 

onde é que a poclan está trabalhando, sei que estava trabalhando nos Pizzios última vez que fiquei 

sabendo. Mas deixar o pedido que assim que possível, botar essa máquina nessa estrada. A gente quer 

crescer, a gente quer trabalhar o turismo em nossa cidade e para isso a gente precisa ter um acesso. 
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Claro, o ideal é o acesso asfáltico. Tomara Deus que esse governo cumpra a palavra e coloque o acesso 

asfáltico para nosso município, mas enquanto não for possível, então, que pelo menos deixemos essa 

entrada em boas condições, já tem o asfalto até Sertão é 19 km, Sertão sempre mantém boa a estrada 

deles, não custa a gente também fazer um esforço nesse sentido. Também hoje até ia ir à prefeitura, 

mas o prefeito e o secretário de administração estão viajando para Brasília, mas deixar aqui um pedido 

verbal que seja estudada a possibilidade de decretar situação de emergência na questão da seca. Ontem 

estive em Arambaré, graças a Deus nossa situação não é que nem aquela região lá a gente vê plantações 

morrendo por toda a parte. E aqui a gente tem situações bem críticas, só hoje, 2 pessoas me comentando 

que vão acionar seguro agrícola. E se o município decretar situação de emergência, fica mais fácil 

para a seguradora pagar o seguro e no ano passado, o município que decretou situação de emergência, 

todo agricultor que tinha Dap recebeu 1000 reais do governo como auxílio estiagem. A gente sabe que 

o fumo é uma planta mais resistente e a nossa região não foi tão castigada no tempo do fumo, só mais 

agora no final, mas tem bastante planta agora mais do tarde, que estão penando, que estão sofrendo, 

então deixar o pedido aqui pro executivo, eu sei que conversei com o Adilson que estavam pensando 

em decretar, mas que se decrete, eu acho que o município não perde nada com essa situação de decretar 

emergência. E hoje também chegou nessa casa um projeto bem com certeza vai demandar bastante 

atenção nossa. Onde o prefeito está solicitando aprovação dessa casa para contrair um empréstimo de 

5.000.000 de reais com prazo de 10 anos, 120 meses, não me aprofundei muito no projeto ainda, mas 

eu vi que tem a carência de 2 anos. Então, se for aprovado, quando vê o nosso atual prefeito, não vai 

pagar nenhuma parcela, porque pode recorrer à carência e vai deixar tudo para o próximo dali por 

diante, comprometendo 2 administrações e meia para frente. Pelo que eu vi ali o objetivo do projeto é 

a construção de uma escola polo, eu acho que é bem importante, a gente precisa avançar na questão 

da educação, faz falta e quase que uma vergonha para o município dizer que nós não temos uma escola 

de ensino fundamental, no centro do município. Então acho que é importante, com certeza a construção 

dessa escola e também fala na pavimentação asfáltica de algumas ruas do centro. Eu acho que nós 

temos que se atentar bem, o que que seria esse projeto, eu acho que a gente pode solicitar uma reunião 

com o prefeito para apresentar o projeto dessa escola, já deve ter alguma base e quais as ruas que 

seriam asfaltadas, eu sei que tem vereador que já está mais por dentro da situação, mas como sempre 

se fala, todos nós temos os mesmos direitos, todo mundo é vereador igual, eu acho que é importante o 

prefeito vir até nós ou a gente marcar com o prefeito e ele nos passar quais seriam os objetivos disso 

aí porque vai comprometer em muito o orçamento do município daqui para frente e como eu disse, pelo 

que eu pude entender do projeto se abre uma possibilidade quando vê dessa administração não tem que 

pagar nenhuma parcela, pois existe uma carência de 2 anos, talvez seja uma coisa que possa ser 

negociada com o prefeito para iniciar essa administração pagando, já que hoje em dia os municípios 

têm uma boa condição financeira diferente de outros tempos, então eu acho que a gente precisa de 

obras, a gente precisa de investimento, a gente precisa de educação, precisa de uma estrutura boa para 

a educação, mas tudo tem que ser, tudo tem que ser feito com grande responsabilidade. Não é porque 

a gente tem crédito que a gente é obrigado a usar. Eu, se eu quisesse, eu poderia ir numa concessionária 

comprar um carro 0 km, mas crédito pra isso eu tenho, mas sei que não tenho condições de pagar, hoje 

ando de moto, porque é o que eu vejo mais viável para o meu orçamento atual. Não é a mesma coisa 

que o município, se o município pode ter o crédito, não é obrigado a estar comprometendo toda a sua 

capacidade financeira." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Falando em funcionários, recebemos 

o comunicado de uma funcionária que estará se aposentando, então a gente fica até preocupado porque, 

como sempre, foi falado nesta casa a eficiência dos funcionários. Estou me dirigindo a funcionaria 

tesoureira Solange. Né Solange? Nos deixa preocupado. Eu fico preocupada não que é insubstituível, 

isso não existe. Mas como tu tá dentro dos processos, dos trabalhos da Câmara, há quantos anos? Não 

é Solange? A gente se preocupa porque a nossa Câmara eu sempre digo que é modelo para outros 
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municípios, pela eficiência, pela legitimidade, pela clareza dos trabalhos, eu te digo assim, que bom, 

que bom que Deus te dê essa aposentadoria para ti aproveitar muitos anos, Solange. Que te dê muita 

saúde e que tu curta, mas não se acomode. Quem sabe ainda vai ter saudades e vai voltar para essa 

casa, eu digo assim, que Deus te abençoe, que merece muito muito, mas a gente vai sentir a Câmara 

vai precisar muito dos teus conselhos depois, mas tudo no momento certo Deus coloca tudo em seus 

devidos lugares e no tempo certo, então não deixaria de dizer isso porque te admiro, te admiro e eu 

acho que todos que passaram por esta casa aqui tem um carinho especial por ti. Saiba disso e leva isso 

contigo, mas retornará tenho toda certeza, terá um jeitinho especial e não deixará de dar o teu trabalho 

aqui com sucesso e sempre muito correto. Como foi falado nesta casa, a farmácia está aberta, eu hoje 

vereador Marcos, já tive o prazer de conversar com a nova farmacêutica. Estive lá agora de tarde, ela 

vem de Mariana Pimentel, ela veio de Porto Alegre, estava atuando em Mariana Pimentel a um ano e 

meio numa farmácia particular, e agora ela veio assumir aqui. Gostei muito dela, com muita simpatia, 

é uma pessoa bem estruturada, parece. Sabe, dei as boas vindas e disse que essa casa estaria à 

disposição, me identifiquei e disse que a gente precisa muito, muito porque o nosso pessoal vende muito 

longe, né? As pessoas tem a necessidade de pegar o remédio. Ela se mostrou muito simpática, é uma 

pessoa bem popular assim para falar, então gostei muito da farmacêutica Lívia. Então ela disse que 

está à disposição e que está se adequando, procurando as medicação ainda nas prateleiras. Eu acho 

que tudo faz parte. Eu disse pra ela que dentro de 2, 3 meses, dentro de 2 semanas, ela já estará 

inteirada do trabalho aqui e tinha muita gente agora de tarde porque o pessoal às vezes do nosso 

interior, não está sabendo que a nossa farmácia já está atuando 40 horas, de manhã e de tarde, todos 

os dias da semana. Então isso para nós é uma honra, porque sempre tinha vontade. Não pelo trabalho 

da outra, que também deixou saudades aqui pelo bom atendimento da Lu, como nós a chamávamos, 

hoje ainda ouvi falar muito bem dela, ela tinha um ótimo atendimento para as pessoas. Ela se deu aqui 

com o nosso pessoal. Ela se mostrou muito, muito simpática, mas era 20 horas e a gente precisa de 40 

horas. Então acho que estamos hoje com um trabalho eficiente aí todo o horário. Também estivemos 

no posto de saúde, eu e o vereador Fábio simplesmente uma visitinha, não é Fábio? Faz parte, até achei 

muito calmo lá tudo hoje o pessoal estava...diz que o atendimento foi normal, não teve emergências, 

então acho que faz parte do nosso lugar. Obrigada, presidente." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Primeiramente, eu queria te desejar sorte Marcos Garcia, que tu tem um retorno desse pedido verbal 

que tu fez aí para a administração dessa questão de alta velocidade no centro porque há uns 15 dias 

atrás, eu liguei para administração para relatar, os moradores estavam me cobrando numa rua, lá que 

os carros estavam em alta velocidade e me falaram que dentro de minutos, me retornariam e já uns 15 

dias, isso. Um grande problema é que a gente sofre, tenta ajudar e a gente não consegue. Como a 

vereadora falou, ali estivemos no posto de saúde ali, ontem tinha uma pessoa na minha casa lá e hoje 

estivemos presente ali no posto e vimos a Lilian uma grande profissional. A gente como vereador a 

gente gosta de ouvir notícias boas e ontem tinha uma pessoa na minha. casa relatando um atendimento 

que a Lilian fez para ela no posto ali e falando muito bem, dessa excelente profissional que a gente tem 

no nosso posto que é a Lilian, então deixo meus parabéns a ela, que continue sendo essa pessoa e essa 

profissional maravilhosa que é juntamente com o nosso médico não é Laureni que ela falou que atende 

nosso ESF lá, ela estava comentando que o médico se tem 15 atendimentos, ou 20 ou 50, ele não deixa 

de atender, uma pessoa que se preocupa com a nossa população, parabéns a ele também que continue 

sendo esse grande profissional. Hoje fiquei sabendo há poucos minutos, me informei que a 

administração que a planta do nosso postinho ESF lá se encontra parada novamente, a tal da reforma 

do nosso postinho, para mim é uma agonia saber disso, temos a emenda do Alceu Moreira paga desde 

4 de julho nos cofres públicos e é simplesmente o prefeito mandar executar a obra que o dinheiro já 

está ali e não temos essa atenção do prefeito. Eu queria fazer um pedido, uma pergunta verbal ao 

prefeito, se isso é perseguição política, que é através do meu deputado Alceu Moreira, que nem já 

aconteceu nos outros mandados aí do meu amigo Canelão que tinha emenda do Alceu Moreira e por 
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causa de perseguição política do prefeito ele andou tendo transtornos em algumas emendas. Então eu 

quero avisar que eu vou continuar cobrando porque esse dinheiro já se encontra na prefeitura e vou 

continuar cobrando até o dia que essa planta estiver pronta e que o nosso ESF esteja totalmente 

reformado. Hoje liguei para um vice-prefeito amigo meu, num município vizinho e uma coisa que eu 

gosto muito é tirar ideias das nossas outras cidades, municípios que andam, que evoluem, há pouco 

tempo a gente teve em Dom Feliciano, tivemos várias propostas boas que trouxemos para o Barão 

também, gostamos, botamos nessa casa e hoje, falando com ele, ele me relatou um trabalho que eles 

fazem do recolhimento de lixo da cidade deles. Achei muito interessante. Quero deixar já esse pedido 

pronto para semana que vem Dalvana, para botar em pedido nessa casa. O município, fez lixeiras todas 

novas no centro e no interior, todas numeradas com GPS com ponto de GPS. Fez um mapa de 

recolhimento do roteiro de lixo, os dias que é no centro e dias no interior, o caminhão sai recolhendo, 

no momento que o caminhão chegou na lixeira com GPS o prefeito fica sabendo que o caminhão está 

naquela lixeira, recolhendo o lixo, se faltar uma lixeira, a multa no outro dia é providenciada, ele me 

falou da questão de 1 dia parece que o município, que o caminhão veio recolher e não recolheu todas 

as lixeiras, parece que naquele dia que teve esse acontecimento, o município multou o caminhão, a 

empresa em 38000 reais e aí, a empresa recorreu e parece que em primeira instância, perdeu já. Então 

ele disse que foi a única maneira do município conseguir atender o recolhimento de lixo. Claro, não 

estou dizendo que hoje está um problema, mas a gente sabe que isso aí é um problema que nessa casa 

aqui passa várias e várias vezes. Mas é uma proposta bem interessante que o município tem, achei bem 

interessante esse negócio com GPS e as lixeiras numeradas, com roteiro de recolhimento de lixo. Achei 

bem interessante e vou botar nessa casa semana que vem." 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 007/2023 DOS VEREADORES MARCIRIO, JAIRE VARLEI E 

LEANDRO que estudada a possibilidade de ampliar os banheiros da praça para que haja mais banheiros 

para evitar filas em dias de eventos no centro do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

005/2023 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado patrolamento e roçadas na estrada do 

Mato Bier até a ponte da Dona Jurema. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/2023 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado desentupimento do bueiro na chegada da casa do Senhor Adão dos 

Santos Silva e da Dona Malvina, próximo a santinha na chegada do Barão, bem como que seja arrumado 

a entrada de acesso para a residência. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/2023 DA VEREADORA 

LAURENI que informe como está o andamento da legalização dos terrenos da área de APP, informando 

se já tem algum resultado do mapeamento que iria ser realizado, pois os moradores estão pagando IPTU 

dos terrenos e não podem utilizar os mesmos para construção. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

004/2023 DOS VEREADORES LEANDRO, JAIRE VARLEI, MARCIRIO E MATEUS que 

informe por que o carro Voyage de placa IYA-7145 que era da secretaria de assistência social encontra-

se parado há dois anos, sendo que o carro é bom de ano 2017. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

005/2023 DO VEREADOR FABIO seja enviado cópia da ocorrência feita da caçamba PAC.PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 006/2023 DO VEREADOR FABIO que encaminhe cópias dos 

contracheques de todos os cargos em comissão do Poder Executivo Municipal dos dois últimos anos. 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 001/2023 DOS VEREADORES RODRIGO, FABIO, MARCOS. 

ALVICIO, LAURENI E MATEUS como forma de RECONHECIMENTO as funcionárias, 

Enfermeira Lilian Barros Anselmo e a Coordenadora de Educação Luciane Bednareck, pela condução 

e execução do Programa Saúde na Escola em nosso município, onde Barão do Triunfo hoje é referência 

no Programa na região metropolitana do Estado. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/23 

Reajusta o valor do vale-alimentação dos servidores da Câmara Municipal, de acordo com o índice de 

revisão geral concedido aos servidores públicos municipais, altera o caput do artigo 2º e o §1º do artigo 

5º, da Lei Municipal n° 199/15 e dá outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

004/23 Reajusta o valor das diárias dos servidores do Poder Legislativo de Barão do Triunfo / RS, de 

acordo com o índice de revisão geral concedido aos servidores públicos municipais, altera as alíneas 
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“A” e “B” do artigo 3°, da Lei municipal n° 338/2018 e dá outras providências. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 005/23 Reajusta o valor das diárias dos Vereadores, de acordo com o índice de 

revisão geral concedido aos servidores públicos municipais, altera as alíneas “A” e “B” do Parágrafo 1°, 

da Lei Municipal n° 138/1998, e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO Nº 001/22– 

Regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo, o processo seletivo simplificado para a realização de 

contratação temporária de excepcional interesse público, de que tratam os Arts. 173 e s/s, da Lei 

Municipal nº 059/1993 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 

Barão do Triunfo), prevista no Inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal e dá outras providências. 

PROJETO DE DECRETO Nº 002/22– Decreta ponto facultativo nas datas que indica e dá outras 

providências. DIÁRIA DOS VEREADORES RODRIGO E ALVICIO Ida na Secretária Estadual de 

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

VEREADOR ALVICIO, Líder do MDB, saudou novamente quem não estava presente em sua 

primeira saudação. "De imediato quero dar os parabéns aí para nossa colega Solange, que tanto nos 

ajudou nessa casa, vem nos ajudando e dar meus parabéns por alcançar esse êxito aí que vai se 

aposentar agora no começo do mês, que seja feliz e aproveite sua aposentadoria porque toda pessoa 

trabalha aí num emprego que for, ele trabalha almejando a chegar um dia e ter a sua aposentadoria e 

você é uma pessoa merecedora, vai refrescar um pouco a cabeça, vai nos fazer muita falta, com certeza 

uma excelente profissional só tenho a agradecer pelo ano que eu tive de presidente da casa, sempre me 

ajudou e vem ajudando todos os colegas vereadores, então vai nos deixar saudade. Pode ser que ainda 

possa voltar a trabalhar conosco aí, então desejo que seja feliz aí na sua aposentadoria que é o almejo 

de nós todos, com certeza. Eu quero também agradecer ao secretário de obra aí porque na sessão 

passada, onde pedi que enviassem retro para Cerro dos Abreu e a caçamba para começar a fazer um 

trabalho de manutenção das estradas e estão fazendo onde tiveram até na casa do seu Vardo ali que 

estava uma situação muito ruim, passando por problemas de saúde, graças a Deus deram uma ajeitada 

boa na estrada deles. E hoje já começaram a patrolar a ida para o Cerro dos Abreus também vão 

continuar o trabalho de manutenção, então quero agradecer a atenção da administração e do 

secretário. Também quero convidar o povo em geral para a grande festa na Costa da Serrinha neste 

domingo, a festa da rádio, ali do Joelson Tavares. Sejam todos bem-vindos que pudesse se fazer presente 

ali é de muita importância, é uma rádio que tem ajudado bastante a nossa população em várias 

situações. Tudo o que é preciso, tudo que ele está sempre disponível ali para pedir ajuda em qualquer 

situação para nossa comunidade baronense então, é de suma importância a presença de todos. Vamos 

apoiar a rádio, vamos apoiar quem apoia o nosso povo, então que todos possam comparecer, se sintam 

todos convidados. É uma das maiores festas da nossa região. Também quero dar os parabéns ontem, 

ali no Chiquinho tinha umas carreira ali, um carreiramento, estava muito bom, um ótimo churrasco, 

uma cerveja bem gelada, estava um evento muito bom, está de parabéns, Chiquinho. Precisar de mim 

pode contar comigo sempre. E também quero dizer ao povo baronense que precisar de mim, é só falar 

comigo que estou sempre disponível a todos. Em nome da bancada do MDB é isso aí. Um boa noite a 

todos, um bom retorno às suas casas." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do 

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

não vou deixar de parabenizar a Solange, eu estou no meu primeiro mandato, mas Solange tu sempre 

foi bem falada, sempre todos os vereadores que já foram e os que são, sempre falaram bem de ti, então 

meus parabéns que aproveite esta aposentadoria, mas vem sempre nos ver aqui, não nos abandone, 

vem, é pertinho, então deixo os parabéns pra ti. Também estou feliz, o deputado Afonso Motta a ontem 

no domingo, ele pediu, o que que tu precisa para Barão do Triunfo, preciso bastante coisa, aí eu pedi 

para saúde. Não sei nem o que vai ser, se puder mandar um carro melhor ainda pode ser uma 

ambulância. Pode ser pequena, então fiz esse pedido, o mais fácil para sair é para a saúde. Como tenho 

um pedido de uma plantadeira de soja, de milho, seja o que for ali, de 7, 8 linhas, ele me disse, está 

liberada, até vou na prefeitura, amanhã não vou poder ir, mas quarta-feira eu vou ali para ver isso aí, 

está liberada ou a qualquer momento está para chegar aí. E aí tem o Mauricinho ele me ligou e o 
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Mauricinho me falou não, pede o que tu precisar até segunda-feira. Aí ontem eu mandei para ele, então 

tomara Deus que seja resolvido isso aí, e o prefeito distribui isso aí, não é? Não adianta ele mandar e 

ficar no pátio, ali sozinha, não vão plantar. Então que ele mande para associação e coloca em dia a 

associação que está com problema, mas ajeite, não adianta deixar no tempo também senão vai findar, 

é isso aí."  Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dizer que... Dar boa viagem ao 

prefeito, foi a Brasília, ele e o secretário, acho que tem que ir. Sou uma pessoa que sempre achei que 

os prefeitos não podem ficar só atrás da mesa, o prefeito tem que ir buscar verbas, buscar o que precisa 

para o nosso município, fazer pedidos porque lá está o dinheiro. Não é pensar de ir e não ir nunca, tem 

que ir, tem que buscar. Boa viagem prefeito, que tenha um bom retorno e que traga, que traga e que 

passe para nós um relatório do que conseguiu para Barão do Triunfo. Essa é a nossa honra quando 

vem essas emendas de Brasília e se não vai, às vezes não vem também. Eu acho que é por aí. Como o 

vereador Marcos falou antes das corridas da rua que tem carros em alta velocidade, aqui na rua dos 

pais do vereador Leandro Maninho, também não é, é um atropelo de carro aí que a gente tem até medo 

quando sai naquela rua, não é? As pessoas tanto vem de lá para cá como daqui para lá, se uma pessoa 

não cuidar bem quando vê o carro está em cima. Então acho que essa redução de velocidade tem que 

ser vista não só em uma rua, mas em mais ruas do Barão, porque está havendo muita correria, muita 

pessoa que não tem paciência. Isso pode fazer ocasionar um grande acidente." Usou a palavra o 

VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Também queria dar os parabéns para a Solange, aí vai se aposentar. 

Notícia ruim para nós, mas boa para ela. Chega 1 hora que encerra um ciclo uma pessoa maravilhosa, 

que eu só vejo falar de bem dela. Uma pessoa do bem. Os outros vereadores sempre gavando ela aqui, 

atual prefeito, outros prefeitos, então a gente fica feliz, mas chega 1 hora que a gente tem que pensar 

na gente também e se aposentar e curtir a vida também. Meus parabéns, tudo de bom, que Deus nosso 

senhor, te proteja. Também queria falar sobre a festa da rádio, o pessoal se puder domingo apoiar lá, 

sempre é bom a gente apoiar as pessoas que estão ajudando nosso município. O Joelson também está 

sempre ajudando a paróquia, a prefeitura, os comércios, então está na nossa hora da gente ajudar ele 

agora e a rádio. Também queria dar os parabéns aqui para farmacêutica novas, 40 horas a gente sabe 

a importância que a gente batemos na casa aqui sempre tentemos o máximo possível, a gente sabe que 

é o prefeito, dá os parabéns pro secretário para todos nós e para a população que só tem a ganhar, 

hoje mesmo passei ali e realmente vi o pessoal muito faceiro, de manhã e de tarde também, porque a 

gente sabe a importância que as pessoas não tem dinheiro para comprar um remédio e aí a gente fica 

feliz por isso que nosso dever como vereador é fiscalizar e cobrar do prefeito, então os parabéns pelo 

prefeito e secretário para todos os envolvidos. Também foi falado, a colega Laureni falou sobre a 

viagem à Brasília do prefeito. Eu também acho que o prefeito deve buscar bastante emendas para nós, 

coisas, mas ao mesmo momento eu fico preocupado porque o prefeito já foi sozinho. O vice-prefeito foi 

sozinho e o prefeito foi junto com o vice-prefeito. Agora foi com o secretário, então está tendo bastante 

viagem com frequência e a gente como vereador, a gente tem que fiscalizar essas viagens que nem a 

gente, a gente foi à Brasília em 2 anos foi uma viagem ou 2, a população cobra da gente, a gente tem 

que cobrar do prefeito também. O colega Mateus ali falou sobre esse empréstimo que o prefeito está 

pedindo, aí de cinco milhões, eu sinceramente sou contra, porque não vejo porque ele já está em 6 anos 

de mandato, aí ele vai pegar cinco milhões e ele vai pegar 2 anos de carência. Não sou muito a favor 

de o prefeito trabalhar 8 anos, acho que 4 anos é o máximo possível que a gente já sabe que governos 

anteriores não foi muito bom e as dívidas veio para frente. A gente como a nova gerações aí de 

vereadores, a gente tem que fiscalizar isso aí para no futuro, a nossa prefeitura não ficar quebrada." 

Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou novamente quem não estava 

presente em sua primeira saudação.  "Também quero parabenizar a Solange pela aposentadoria, 

merece, a Solange merece, uma pessoa muito esforçada, sempre ajudou nós nessa casa, vai fazer muita 

falta para nós, mas tu merece tua aposentadoria. Então, está de parabéns. Também quero deixar um 



 

 ATA 002/23  8 
 

 

pedido verbal aqui, já que o colega Alvício comentou que as máquinas estão no Cerro dos Abreus, para 

que seja feito uma fossa de banheiro pro Nenê, filho do Nore. Que a gente sabe que a dificuldade para 

fazer uma fossa, cavar uma fossa se não for com uma retroescavadeira é muita. Então ele me falou que 

eu fizesse esse pedido, então acho que a gente tem que dar prioridade para bebedor da água e fossas 

de banheiro tem que dar prioridade. Então deixo esse pedido. Também quero convidar o pessoal para 

a festa da rádio no próximo dia 19, é muito importante a presença da população lá para dar apoio para 

nossa rádio, que é a nossa rádio, ela abrange toda a região, levando notícias e ajudando a todos. 

Também falar sobre a situação que o vereador Marcos comentou ali da de alta velocidade, aqui no 

centro, isso é uma realidade mesmo, já presenciei, até já coloquei uma indicação nessa casa para que 

fosse feito o quebra mola em frente às escolas e acho que aqui no centro também para resolver essa 

situação tem que ser feito quebra mola que aí todos vão andar devagar. Não tem nada, o cara vai andar, 

vai andar e é onde está o perigo, uma criança atravessar a rua ou até uma pessoa adulta ser atropelada. 

Então acho que a solução é essa, fazer os quebra mola. Na frente das escolas mesmo agora, há poucos 

dias, deu um acidente ali na Dom Pedro, estava saindo uma senhora de moto ali, veio um carro e bateu 

na moto, se tivesse um quebra mola ali, provavelmente o carro ia vir bem devagarinho, tinha evitado 

esse acidente. Então eu acho que a solução é essa." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder 

do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Quero aqui, como foi 

falado, parabenizar a nossa Solange pela aposentadoria. 2 coisas que eu não consigo imaginar é a 

Câmara sem a Solange e a Solange sem a Câmara, mas com certeza é bem merecedora dessa tua 

aposentadoria Solange, eu estou aqui vereador há um mandato e meio e admiro muito teu trabalho, 

mas sempre conversando com um cara que está na política há mais tempo, o Odone sempre gava muito 

tu e desde que tu entrou aqui nessa Câmara, sempre se empenhou bastante e num momento algum vi 

alguma situação que tu não tivesse se importando, correndo atrás pelo melhor para essa casa. Parabéns 

pelo teu profissionalismo. Quero aqui fazer 2 comentários sobre algumas colocações que os colegas 

fizeram antes, a questão do ESF como colega Fábio falou, está bem crítica a situação daquele postinho. 

Deixo até aqui uma sugestão para o para o prefeito, em 2015 por aí, acho que foi, o falecido Rui, a 

gente tinha um projeto para reformar aquele ESF, reformar e ampliar. Infelizmente, a empreiteira faliu, 

que estava fazendo e teve que até um tempo depois, tinha um prazo para concluir a obra, trocou o 

governo, foi até devolvido uma parte do recurso, mas o projeto existe, talvez teria que se adequar, 

atualizar, mas é um projeto bem elaborado, bem pensado, quando vê poderia se aproveitar e evitar 

toda a burocracia de estar fazendo um projeto do zero, claro, atualizando. Como foi falado aqui também 

pelo vereador Marcos, a questão da lombada, eu os moro na Tassinari Cesari e vejo diariamente a 

imprudência de gente passando correndo ali na frente, logo à frente da polícia, que tem um buraco e 

mesmo assim, as pessoas não respeitam, passam a 1000, já foram feitos diversos pedidos nessa casa 

aqui para a construção dessas passarelas elevadas, essa faixa de segurança elevada, em alguns 

momentos ouvi falar que não pode, daí eu pesquisei com a Famurs, tem um conhecido meu que trabalha 

lá nessa parte do trânsito e foi me passado a legislação que permite, se procurar aqui nos arquivos da 

casa tem, pode ser repassada pela prefeitura, comprovando que pode colocar essa passarela, mas o 

que o executivo teria que fazer, tomar uma atitude e fazer seja a passarela, seja quebra mola, seja 

sinalizador, seja o que for mas tomar uma atitude e providenciar nesse ponto e em outros pontos, como 

por exemplo, a escola. Também foi comentado aqui para o colega Jaire falou a questão do que o prefeito 

teria conversado para procurar diretamente ele com os pedidos de máquina de serviços, de patrola, 

essas coisas, mas semana passada tinha conversado com ele, me queixei para ele, e trago aqui de novo 

essa queixa que não está sendo providenciada essas coisas. Às vezes coisas bem simples, parece que é 

por implicância que não é feito. Aí estão prejudicando pessoas que não tem nada a ver com situações, 

coisas que é serviços de 1 hora, 2 horas, não tem, a pessoa não tem acesso à sua propriedade. O que 

está acontecendo bem próximo daqui, então deixo aqui minha indignação, amanhã volto a conversar 

com o secretário, ver se providências serão tomadas." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Também saudar a 
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todos que estão nos assistindo aí presencialmente através das redes sociais e também desejar as boas-

vindas à nossa cidade à farmacêutica, a gente sabe que era uma luta muito grande do secretário da 

saúde, da administração em si, do prefeito, todos os vereadores aqui indiferente de partido, sempre 

brigávamos no bom sentido, que tivesse 40 horas e graças a Deus, ainda veio aquela farmacêutica do 

Sertão, com 20 horas para quebrar um galho para nós foi muito importante que era melhor que não ter 

ninguém. Agora, graças a Deus, aí conseguimos essa aí de 40 horas e parece que veio com vontade de 

trabalhar. Desejo muito êxito para ela e que ela trate nossos munícipes com muito carinho. Às vezes as 

pessoas têm que explicar muitas situações burocráticas da farmácia que a gente sabe que tem, não 

depende daqui, depende do estado. Então, que tenha um bom diálogo com o nosso munícipe, que com 

certeza ela vai fazer um bom trabalho. Também desejar uma boa viagem, que colham bastante fruto lá 

em Brasília, o secretário da administração São Nunca e o prefeito que tragam melhorias para o nosso 

município, que isso é muito importante, a gente sabe que todas as vezes que se vai numa viagem lá, 

sempre se consegue alguma coisa, a gente batendo na porta é bem mais fácil que às vezes a gente ficar 

sentado aqui ou no telefone lá é muito importante. Eu sou defensor dessas viagens à Brasília por causa 

que nunca se vem de mão vazia, sempre alguma coisa se consegue. Também fui muito contra já desses 

quebra mola no passado, aqui nessa casa porque a gente que anda direito é brabo um quebra mola na 

cidade, olha Mariana Pimentel mesmo todo mundo vai pelo desvio para não passar naqueles quebra 

mola, Sertão Santana não tem boa, não tem por onde passar sem quebra mola. Mas hoje em dia não 

tem mais boa, tem que se colocar. Ali no pai também quem passa ali, fica ali um pouquinho parado, vê 

a velocidade que passa o pessoal de moto, de carro, até de caminhão, às vezes e ali tem vários comércios 

ali assim é fácil de dar um acidente e sempre muito carro na frente também, é barbada de dar um 

acidente. Então também sou defensor, a gente sabe aí pelo que eu sei, não pode quebrar mola onde é a 

estrada de chão e isso eu sei que não pode, porque até lá em Cerro Grande tinha e tiveram que tirar. 

Mas aonde tem pavimento, tem como se fazer e vou dizer, não adianta fazer aqueles quebra mola 

vereador, que nem foi feito ali na sua rua, ali até dá mais um ânimo parece para embalar mais, porque 

o pulinho é bem pequeno. Infelizmente, acho que está na hora de se pensar seriamente nisso aí porque 

daqui a pouco um acidente às vezes se perde uma vida e não tem mais volta. Sobre as emendas ali que 

o vereador Fábio falou, acredito eu, Fábio, que não seja a marcação política, porque nós do MDB 

temos mais emendas depositadas em caixa e eu não vejo sair, também e sim, acho que temos que cobrar 

que sempre coloco para nós a desculpa que a licitação, a licitação, acho que temos que cobrar que saia 

essas licitação porque até chato a gente ir lá no deputado pedir mais uma emenda que tem emenda que 

não saiu ainda, não se concretizou. Do Giovani Feltes mesmo tem retroescavadeira, tem o campo aqui 

na praça, iluminação do campo de 11. E não sei se não tem mais alguma coisa que eu não me lembro 

agora de cabeça. Então, é emendas que são importantes. Como a do postinho, como várias outras 

emendas aí, de trator que a gente sabe que tem, pavimentação dentro da cidade, então acho que temos 

que cobrar que ande mais rápido essas licitação aí ou se é nisso ou no que que é que está trancado, 

porque já é algumas emendas aí mais de ano. Também convidar a todos, estender o convite e meus 

colegas já falaram, aí a festa da rádio, não vou estar na cidade, mas quem esteja e puder, ir é muito 

importante que nem foi falado aqui a rádio sempre está de portas abertas, ajudando uma entidade ou 

outra ou até mesmo pessoas particulares com problemas de saúde. Acho que é importante o apoio à 

rádio. Pois bueno, pois eu também fui pego de surpresa, senhores vereadores e vereadora. Até achei 

que era pegadinha no começo, porque eu sou muito brincalhão, não é da nossa funcionária, Solange, 

mas infelizmente, para nós da Câmara, os vereadores não é brincadeira, mas infelizmente, no bom 

sentido porque eu me recordo quando entrei aqui nessa casa, há 10 anos atrás, ela muito me ajudou eu 

era vereador de primeiro mandato e a gente entra com muita vontade, muita coisa a gente não sabe e 

ela muito me ajudou e para minha surpresa, ela sair agora, bem no meu ano que estou de presidente 

da Câmara, vai ser bem complicado, mas fico muito contente por ela, sei que ela, quem trabalha e 

trabalha seriamente que nem ela, sonha sempre um dia em descansar, cumprir a sua parte e dar uma 

descansada e curtir a grana, né Solange? Curtir as férias, e para nós, vai fazer muita falta, mas tenho 



 

 ATA 002/23  10 
 

 

certeza que ela, seguidamente, ela vai estar aqui que nem o vereador Mateus falou, eu não vejo ela 

longe dessa Câmara, tenho certeza que de um jeito ou do outro, ela vai estar com nós aí incomodando 

ou ajudando uma das 2 coisas. Solange, a gente quando tem um colega de serviço que vai sair ou vai 

para um ponto melhor que nem já aconteceu com nós na obras também, que é um colega bem amigo da 

gente, a gente fica, mas tu vai sair daqui, mas a gente tem que entender o outro lado, que ou é para se 

promover ou é o teu caso agora, que é para descansar. Então a gente fica muito feliz por ti e que dê 

tudo certo nisso que tu está procurando que é a tua aposentadoria tenho certeza que vai dar e vai fazer 

falta para nós, mas sei que se eu me apertar, eu vou bater na tua porta, não adianta se esconder em 

Arambaré, que eu vou atrás." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e três de fevereiro de 2023. 

 

 

Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2023. 
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