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Aos vinte e três 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 terceira 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 02/23, 

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. nº 004/23 encaminhando proposições 

aprovadas em 13 de fevereiro de 2023; Of. LEG. nº 010/23 informando aprovação do Projeto de Lei 

Legislativo nº 003/23; Of. LEG. nº 011/23 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo nº 

004/23; Of. LEG. nº 012/23 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo nº 005/23. 

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 a VEREADORA LAURENI, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dizer que 

tivemos hoje a audiência pública, é outra coisa que eu gostaria muito que as pessoas presenciassem, 

participassem, 2 audiências públicas onde cada um pode se manifestar, colocar as perguntas e a gente 

sempre vê a casa sempre com as mesmas pessoas quase, então é um grande pedido que eu faço às vezes, 

quando souberem das audiências públicas virem até esta casa para se inteirarem dos assuntos, para 

fazerem perguntas, porque quem está aqui, contador, prefeitos, secretários que são responsáveis pela 

pasta, saberão responder o que vocês têm dúvidas e eu pergunto muito até me disseram que eu falo 

demais perguntando, eu acho que é hora de nós sabermos o que se passa nas Secretarias e como está 

o andamento de tantas coisas, é o direito do público se manifestar e perguntar. Tivemos da metas fiscais, 

relatório quadrimestral, tanto da gestão pública lá da prefeitura e também do relatório quadrimestral 

da saúde onde a gente fez várias perguntas em termos de vários assuntos, de dados, de atendimento 

porque a gente ouve tantas vezes falar da saúde, falar um pouco de mau atendimento, alguma coisa que 

não deu certo, mas a gente sabe que os atendimentos são essenciais e eu fiquei hoje até parada com o 

número de atendimentos que nós temos no nosso posto de saúde. Nós temos uma saúde que eu sempre 

digo, eu não aceito que não diga que é exemplar para outros municípios, porque eu sei de outros 

municípios a gente se inteira com outros vereadores, como Mariana Pimentel, chega de noite, não tem 

médico, hoje até frisei aqui pro secretário e para o prefeito. A partir das..eu não sei se é 6 horas, não 

tenho bem certeza, o médico vai embora quem fica de responsável é uma enfermeira e uma técnica 

dentro do posto de saúde. Nós temos médico que permanecem dentro do município, que estão à 

disposição, casos graves, lá se acontecer um caso grave a própria enfermeira avalia e já manda para 

outros hospitais fora. Então não tem aquele socorro imediato, aonde o nosso secretário Danio passou 

para nós, que agora, no quadrimestre, os últimos 4 meses só para vocês terem uma ideia, no posto aqui 

Neusa Barragan, que é o da frente teve 7069 atendimentos. Vocês imaginam em 4 meses. Né? O 

município tem muito atendimento, tem muitas pessoas necessitadas, tem muitas pessoas que vêm, é para 

curativo, para todo tipo de atendimento, não é? E às vezes a gente reclama, né? Por esperar, por não 

ter a ficha agora, vai ter a ficha só de tarde, porque isso e aquilo, mas todo profissional tem o seu dado, 

né? A sua capacidade. A gente também tem que entender essa parte, profissional não é só hoje que ele 

está atendendo o médico é todos os dias e os assuntos são sempre os mesmos, doença, doença, doença, 
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então às vezes, eu me pego por mim. A gente sai fora um pouquinho do trilho, né? A gente reclama mas 

a gente tem que entender o outro lado também do profissional, a gente é ser humano e eles também são 

e temos ótimos atendimento, temos ótimos funcionários, então eu gostaria de deixar aqui meus parabéns 

à saúde do nosso município. Também temos o início das aulas, não é professores. Hoje, vejo a nossa 

casa aqui lotada com os professores. Que bom. Que bom. Eu digo assim, mais 1 ano que se inicia com 

a doação dos professores, porque é uma profissão com amor, é um profissional que ele atende não só 

à sala de aula, mas também como o aluno quando não está bem, quando tem que chamar o pai, quando 

tem que chamar a mãe, quando tem que reclamar para o prefeito, que falta isso, falta aquilo das escolas. 

Eu digo assim, nossos professores carregam uma carga. Eu admiro e digo assim, nosso professor, ele 

é valente, ele tem que estar disposto, ele tem que estar pronto, ele não pode deixar de vir um dia se ele 

está doente. Ele, muito raro ele deixa de vir à escola, então eu dou os parabéns aos nossos professores, 

aos motoristas, ao secretário, à coordenadora da educação, que está sempre presente, sempre se 

preocupando, Luciane, eu digo isso aqui e digo em qualquer lugar, aos pais que bota os filhos nos 

ônibus, os pequeninhos também. Eu acho que é uma rede que funciona com uma engrenagem só, com 

o apoio de todos, então parabéns a vocês, que Deus abençoe esse início de aula e que corra sempre 

tudo muito bem. Dizendo isso também, a gente ficou hoje surpreso, hoje ou ontem, com a interdição da 

escola JJ, a nossa casa aqui depois da sessão vai ter aula, já tem aula lá na sala de baixo e é essa coisa 

interditada de 1 hora para outra, então a gente se pega, nossos alunos sem aula não podem ficar e os 

professores que se virem, é assim que funciona os professores, direção que se virem colocar os alunos, 

não é a gente? É preocupante isso. O estado se preocupa nessa hora, agora quando é hora de ver os 

projetos e andamento da obra, não se preocupam muito. Então a gente vê por esse lado, mas tudo bem 

que foram se localizando, uns aqui, outros ali, outros lá. Então gostaria de dizer que para os 

professores, quanto mais aprendemos, mais longe de conseguirmos chegar e no início das aulas 

ganhamos a oportunidade de sermos melhores e mais dispostos a aprender. Bom início de ano letivo a 

todos. Muito obrigado." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente, eu queria desejar o casal Dauana e 

o Leo muitas felicidades pela chegada da Aurora, minha sobrinha, que tenha muita saúde essa moça e 

o nosso amigo Ilvo que amanhã vai fazer uma cirurgia no joelho, desejo muito sucesso na sua cirurgia 

também. Quero fazer um agradecimento especial, nossa coordenadora hoje está aí, a Luciane, onde eu 

entrei em contato com ela a respeito de uma criança especial que precisava de um monitor no ônibus, 

a mãe da criança teve em contato comigo, relatou a situação e agradeço a Luciane, que entrou em 

contato com o prefeito, com o jurídico e já estou encaminhando essa casa o projeto para votação, a 

única coisa que nos deixa triste, claro, não é culpa sua, é culpa da nossa administração, é que isso aí é 

um caso que não precisava hoje eles mandar o projeto, isso aqui é uma indicação que eu já fiz o ano 

passado e tem uma do ano retrasado, pedindo para o município botar monitores nos ônibus. Aí agora 

que a mãe tem a criança que não consegue mandar estudar, porque a criança não pode viajar sozinho, 

precisa de um monitor aí o executivo sai correndo providenciando o projeto para mandar para cá, para 

votação, para contratar, sendo que se atendesse um pouco melhor as nossas indicações que a gente faz 

nessa casa, a gente já podia estar com esse profissional trabalhando dentro do ônibus. Então é coisa 

que entristece a gente, mas é assim mesmo. Hoje estivemos no Daer, eu e o colega vereador Rodrigo 

para tratar de assuntos do nosso município, como o nosso acesso asfáltico da RS 711 até tem algumas 

fotos aí, não sei se a Dalvana vai conseguir passar no telão ou não? Não sei se ela está aí. E qual 

tivemos com outras lideranças também de outras cidades, Triunfo também estava presente, Barra do 

Ribeiro, Mariana Pimentel, Amaral Ferrador. E no qual o deputado Juvir Costela, que hoje, como 

secretário de logística do estado, estava nos representando lá. É algumas notícias positivas. O trabalho 

continua. Tem municípios que estão tendo mais sorte que os outros na questão do andamento do projeto, 

outros não. Tem municípios que nem Amaral Ferrador, que tinha um projeto que ele conseguiu passar, 

que a empreiteira conseguiu passar para outra empreiteira, então é um projeto que está tendo 

continuidade, hoje eles relataram para nós que o nosso município se encontra entre 18 municípios que 
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estão em término da atualização do projeto. Conforme esse projeto vai ficando atualizado, entra 

dinheiro no governo, vai indo para licitação e as obras começam, Cerro Grande era um caso, ano 

passado, há pouco tempo era só uma readequação do projeto, hoje já está licitada a obra, os 10 

primeiros quilômetros de Cerro Grande já vão ser construídos em breve. Então a gente hoje não tem 

um prazo certo de quando começará a obra, de quando será feita nem nada. A única coisa que o 

deputado e secretário garantiu para nós, que é uma garantia do governo é que esses 18 municípios no 

qual o Barão do Triunfo se encaixa, eles até o final desse mandato do governo, vai estar em fase de 

acabamento ou pronta a obra entre todos esses 18 municípios, pode ser que a gente tenha sorte daqui 

3, 4, 5 meses Barão do Triunfo já está com o projeto pronto, entrou dinheiro, lícita e inicia a obra, 

então vamos rezar e correr sempre que nem a gente está fazendo para a gente ter o nosso tão sonhado 

acesso asfáltico em Barão do Triunfo. Junto nessa reunião era no Daer mas aproveitemos o assessor 

do nosso amigo Lody de que estava lá junto e pedimos para entrar em contato com a Secretaria da 

educação, Secretaria difícil de contato, todos os vereadores sabem aqui, uma Secretaria que é muito 

difícil a gente conseguir ligar para eles, conversar com eles, mas eles acabaram conseguindo. Eles, a 

Secretaria garantiu para eles que em 20 dias reinicia as obras de novo na JJ. As obras estão paradas 

por causa de um aditivo, mas então eles falaram que em 30 dias, se as empreiteiras não estiver lá 

construindo, vocês ligam para nós, nós vamos ligar novamente para a Secretaria e vamos cobrar deles 

que eles garantiram pra nós que em 20 dias começa as obras na JJ de novo. Então, tomara que se 

concretize isso aí, que a gente possa ver a nossa escola de novo em andamento das obras. Hoje 

estivemos nessa casa aqui, alguns colegas aqui certamente vão falar. Eu acho que a maioria de vocês 

também está aqui por causa do projeto do nosso município de R$ 5.000.000,00 que está sendo tirado 

para a construção de uma escola e construção de algumas vias, que vão ser pavimentadas. Eu como 

relator das comissões, colega Mateus e colega Lagarto, não assinamos as comissões hoje, o projeto 

não vai para votação, porque é muito simples do prefeito de 1 hora para outra, tirar uma bomba em 

cima de nós aqui, de um projeto de 5 milhões, isso aí não é qualquer dinheiro, fora o juro que esse 

projeto ainda vai pagar, isso é de 5 praticamente vai passar de 8 milhões que o município vai ficar 

devendo. Eu tenho minha opinião, conversei com várias pessoas dentro do município. Eu sou totalmente 

a favor do calçamento na cidade. Eu até vou correr esse ano através de emendas para calçar mais ruas 

do município. Se eu puder, eu sou totalmente a favor dessa parte. A única parte que eu não sou a favor, 

vou falar bem sinceramente aqui é a questão da escola centralizada no município. Eu pra mim, eu me 

sinto mal vendo nossas escolinhas sendo fechadas. A Antônio Guedes Brandão, uma rica duma escola 

que a gente tem bem pertinho do município. Acredito eu, no meu ponto de vista, se o prefeito diminuir 

esse valor, usasse 1 milhão para reformar as escolas que a gente tem no nosso interior, com certeza a 

gente atenderia muito bem a nossas crianças e as nossas escolas ficariam em perfeito estado para 

atender as nossas crianças, receber nossas crianças e dar uma educação de qualidade para eles. Não 

estou sendo contra o projeto só outra coisa que eu queria falar para vocês nesse projeto, o prefeito 

falou que vai calçar algumas ruas e nisso aí não fala quais ruas que o prefeito vai calçar, estive falando 

com o jurídico da Câmara, a gente pode fazer uma emenda e botar junto no projeto o prefeito se 

comprometer com nós. Nós vamos calçar tal rua, tal rua, tal rua, vamos colocar no projeto então, que 

vai ser essas ruas que vão ser calçada, porque simplesmente dizer que vai ser investido em 

pavimentação e não dizer qual quilometragem e garantir, quais ruas que vão ser calçadas, eu por 

enquanto, não sou a favor do projeto. Obrigado, presidente." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Quero começar dando os parabéns para o Joelson Tavares da rádio Studio FM de Cerro dos Abreus, 

onde teve um grande evento neste domingo. Estava muito bem organizado, estão de parabéns a diretoria 

da rádio, a equipe, um evento muito lindo, foi até às 9:00 da noite, então meus parabéns pra ti Joelson 

continua sendo esse cara povão aí, é um cara que está sempre pronto para ajudar em qualquer situação, 

o que precisar aí, qualquer coisa que precisa leva até ele e ele corre atrás e o povo se une e ajudam, 

muitas coisa boa tem acontecido através da rádio em nosso município, então torço que continue 
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avançando e crescendo cada vez mais, porque quem tem a ganhar é o povo baronense. E quero dizer 

para as pessoas que estão nos assistindo que eu sou a favor desse projeto aí que o vereador Fábio falou 

que é 5 milhões, eu acho que ele não leu direito, não é bem isso aí é 4 milhões 260 e uns quebradinho 

e sou a favor desse colégio municipal dentro do nosso município, eu digo porque que eu sou a favor 

porque eu penso no futuro do nosso jovem, das nossas crianças. E vai ser uma escola que só infelizmente 

eu acho que é um dos municípios que não têm um colégio municipal dentro da cidade é Barão do 

Triunfo, os outros da região aí todos têm, porque nós não podemos ter e calçar essa rua aí que o prefeito 

trouxe para nós hoje é em torno de 1480 m de rua calçada junto aí o que que acontece nós temos colegas 

vereadores que são contra, eu não. Cada um tem a sua opinião. Eu respeito a opinião de cada um, eu 

tenho a minha e eu falo ao público, eu não preciso me esconder de nada porque eu falo ao público 

aquilo que eu penso. No momento que calçar essas ruas aí vai beneficiar, não vai ser o prefeito, mas o 

prefeito não vai pagar. Não vai ser o prefeito que vai pagar, é a população, é o dinheiro dos nossos 

impostos que vai pagar. Todos os prefeitos que passaram ele vai começar a pagar se fosse aprovado 

esse projeto, começaria já pagar agora em seguida, em maio, para aí já começar a pagar as parcelas. 

Infelizmente não veio para votação porque a comissão não aprovou. Eu não concordo com a comissão 

não ter aprovado, o povo aí que mora nas ruas aí que estão nos assistindo pense bem na hora de votar 

na próxima eleição, em quem vocês votaram, se vale a pena votar de novo. Porque eu acho assim, ó, 

na hora de pedir o voto, nós vamos nas casas, só fartemos oferecer a nossa vida para o eleitor, nós 

vamos melhorar a vida das pessoas, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chega na hora de 

beneficiar as pessoas, nós sentamos para trás, nós não, porque eu não sento para trás, infelizmente 

acontece isso no nosso meio. Eu não sou vereador de promessa, sou vereador de atitude e falo aquilo 

que eu penso, não falo aquilo que os outros me manda eu falar, não, eu falo aquilo que eu penso, não 

trago nada escrito aqui para falar, ó, não tenho estudo, falo aquilo que eu penso. Aquilo que vem na 

minha mente, eu falo, falo a língua do povo. Infelizmente, se nós não aprovar, vamos deixar de ter quase 

mil e quinhentos metros de rua calçada dentro do município, não é para mim, não vai beneficiar o 

vereador Alvício calçar a rua que sai lá de baixo, Pastor Juvelino que vai calçar a outra lá que passa 

em frente o Ademar Pagini, que passa lá em frente, onde mora aqui o do mercado aqui, o Alcir, aquela 

rua ali é um que está dentro desse projeto. Não vai ser eu que vai ser beneficiado, vai ser a população 

baronense, isso aí que o povo tem que entender, eu não concordo que nós, aqui como vereador, o 

prefeito faça coisas para se beneficiar e isso eu não concordo. Nós temos aqui para beneficiar o povo 

baronense. Nós fomos botado nessa casa para beneficiar a população baronense, por isso vocês nos 

escolheram, nos botaram aqui e botaram o prefeito lá embaixo também para beneficiar a população de 

um modo em geral, sem escolher a quem ser beneficiado. Mas não podemos fazer coisas para beneficiar 

nossa pessoa própria. Isso eu não sou de acordo. Se fosse para calçar à frente da minha casa, eu tenho 

uma casinha aqui no Barão, bem simplesinha, mas tenho. Se fosse para calçar lá na frente da minha 

casa, não concordaria, mas é para calçar à frente da casa da população baronense aqui ó, das pessoas. 

Eu acho muito linda uma cidade calçadinha que nem eu tenho ido em outros municípios aí e tenho 

vistos o desenvolvimento de ruas calçadas. Muito lindo fica. Minas do Leão, morei lá 20 e poucos anos 

atrás, trabalhava numa firma lá, ruas lá que era só um poeirasseiro que nessa aqui dessa Pastor 

Juvelino, quem mora na baixada para ali sabe o que eu estou falando. Aquilo ali chega de tardezinha 

uma nuvem de poeira que não tem quem aguente. Há, mas não vai ser o Elomar que vai pagar, com 

certeza que não vai ser. Vai ser nossos impostos que vai pagar. Mas ele vai pagar só um pouquinho, 

não chega a 2 anos, vai pagar um ano e meio de parcela, não importa. O importante é o povo ser 

beneficiado por isso nós temos prefeitura, nós temos administração, temos Câmera de Vereadores, para 

o povo ser beneficiado, eu estou aqui para o povo ser beneficiado, qualquer coisa que foi em benefício 

do povo baronense pode contar comigo em qualquer situação. Agora, se for para beneficiar o meu 

bolso, não. Tem que ser para beneficiar a nossa população baronense, deixo aqui a minha indignação 

com a comissão, que não aprovaram, que é o vereador Fábio, o Mateus e o vereador Jairo Varlei. Isso 

aí tem que ficar bem claro para a população saber de que maneira nós temos trabalhado nessa casa, 
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se é a favor do povo ou se estamos pensando somente em nós mesmo. Eu penso sempre em favor de 

todo o povo baronense. Aqui fica o meu recado. Boa noite a todos." Em COMUNICAÇÕES, 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. "Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas não vêm muito à Câmara porque cansam de 

ouvir, cansam de um blá, blá, blá que não chega em ponto nenhum às vezes. Mas a sessão da Câmara 

de vereadores não é uma vez só, é uma sequência, então quem está aqui hoje não deixe de assistir 

semana que vem, se não puder vir aqui, espero que venha, mas se não vier, que assista no Facebook, 

que escute no Facebook o que foi falado, porque aqui tem uma ordem de falas que os vereadores podem 

falar 10 minutos, outros, pode falar 5 minutos, outros tem um espaço de líder depois no final, então isso 

tem que deixar claro que muitas vezes a pessoa vem uma vez só e não vem de novo e perde o fio da 

meada, perde a sequência dos assuntos. Não posso deixar de parabenizar novamente a Viviane teve 

aqui hoje, prefeito municipal, secretário Danio, a Daiane, secretária da fazenda, nos explanando sobre 

a audiência pública do executivo no último quadrimestre e os dados da saúde também foram excelentes 

de novo, a gente fica como a vereadora acabou de comentar, vou ser um pouco repetitivo. Os dados, a 

saúde são excelentes, são 4000 atendimentos médicos, são 2000 atendimentos de técnicos, são vários 

atendimentos de curativo, entre outras coisas. Sabemos que temos problemas no posto de saúde, 

pontuais, problemas pontuais, mas no geral, a saúde está excelente. Isso acredito que muitas pessoas 

que usaram a saúde nos últimos dias devem saber. Quero também não posso deixar, de dar aqui meu 

total apoio à Secretaria da educação pelo começo do ano letivo, a coordenadora Luciane aqui está, 

vejo aqui diretoras, vejo a Clarice, vejo a Marinês e outras tantas professoras, quero deixar aqui o meu 

apoio total que for possível, que a Câmara ajude o bom desenvolvimento do ano letivo. Tive um período 

na Secretaria junto com a Clarice, estivemos lá por um período e sabemos que o início do ano letivo é 

complicado. É aquele problema do aluno que talvez teve um problema de locomoção, ônibus talvez não 

passou hoje lá porque foi um desacordo ali, um desentendimento entre licitação, motorista e escola. É, 

de repente a alocação de alunos nas salas não é a primeira instância, não é bem ajeitado, mas eu tenho 

certeza que com a qualificação dos professores e das diretorias das escolas e da Secretaria de educação 

na primeira semana de março, tudo já vai estar encaminhado e como algum colega falou aqui que as 

pessoas nos ligam, as pessoas me ligam também, só que eu sei como é que funciona, a gente passa os 

problemas para quem tem que resolver, mas a gente tem que dar tempo ao tempo. As coisas acontecem 

com tranquilidade. Hoje o meu tempo é de 5 minutos, lamento que não é o de 10, presidente, porque a 

gente teria bastante coisa para falar, ainda mais com essa casa cheia que fica muito mais bom de 

trabalhar e queria fazer uma pequena, já foi falado e a comunidade esperava mais, eu acho que nem o 

vereador Alvício falou muito bem falado o vereador Alvício, esperava mais de nós hoje, esse projeto 

que o prefeito está fazendo de um empréstimo junto a Finisa de R$ 4.264.000,00 para benfeitorias na 

cidade. A principal benfeitoria, coordenadora da educação, que nós temos um déficit muito grande, 

diretores também, que é a escola municipal de séries iniciais, no centro da cidade. Sabemos que isso é 

um problema que não é de hoje, já vem de outras gestões, é muito discutido na secretaria de educação. 

Isso é o primeiro, é o desenvolvimento que teremos se conseguirmos esse empréstimo, que são poucos 

municípios no Rio Grande do Sul, no Brasil, que conseguem, são poucos, Barão do Triunfo hoje 

conseguiu e tem um aporte até mais disso, vai pegar 4 200 mas mais até, se Deus quiser, e é um dos 

poucos municípios do Rio Grande do Sul que pode pegar, vários outros quiseram pegar e não puderam. 

Nós estamos com o projeto pronto ali, eu tenho certeza que a comissão vai avaliar e eles vão ver que é 

de grande valia para o município e vão dar o parecer favorável e também não só quanto à escola, 

quanto pavimentação da cidade. Eu moro no interior, outros colegas moram no interior, mas a grande 

parte moram na cidade. Nossa cidade precisa de pavimentação. Eu não tenho medo de dizer, a Nadir 

recém estava aqui que é a tesoureira várias vezes me chamou na sala dela no passado, ano 21 e 22, que 

estávamos atravessando a pandemia, dizendo que nós tínhamos dinheiro, temos dinheiro, temos 

dinheiro, mas é um problema, porque daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer. Talvez a pandemia 
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não nos deixe trabalhar como queríamos. Mais 1 minuto, presidente. E em seguida, ela dizia, temos 

dinheiro, temos dinheiro, mas tínhamos problemas para frente que viriam, e daí? Com o decorrer dos 

dias a gente começou analisar e realmente hoje nós temos, nós sabemos que o prefeito estava certo 

naquela época de não gastar o dinheiro que tinha, de não ter um caixa para o futuro que é hoje. Hoje 

nós estamos mais em pandemia. Aquele monte de verba que vinha para usar, onde precisasse, onde 

quisesse da pandemia COVID-19 hoje não vem mais. Hoje o município tem que lutar com seu ICMS, 

seu FPM, suas verbas que não são muitas. Então esse projeto vai calçar 1480 metros de ruas da nossa 

cidade. Pensem 1480 metros de ruas calçadas com esse investimento, outra coisa, mais 30 segundos 

presidente, só para terminar, esse dinheiro, eu tinha medo também, Vereador Mateus desse valor, mas 

nós temos uma situação que só se paga juros sobre o que se usa. Os 4264 que pode ser pego se o prefeito 

quiser pegar só 1 milhão, ele vai pagar os juros sobre 1 milhão. No outro ano, ele precisa de outro 

milhão e pega e paga juros sobre aquele milhão. Nós não estamos pagando juro e pagando um valor 

de 4264000. Eu sou totalmente favorável, que sempre defendi infraestrutura embelezamento da cidade, 

a praça melhorar e tudo o que isso pode fazer. Mas para isto precisamos de verba e o nosso município, 

infelizmente é um município pequeno e fraco, não tem condições de caminhar com as próprias pernas, 

mas com esse valor nós vamos caminhar e bastante, obrigado, presidente." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Fico feliz que a casa esteja cheia, pois muitas vezes essas questão pública, a questão de 

política o diz que me diz que é muito grande. Com certeza, todos aqui estão por um assunto, como foi 

falado pelos colegas vereadores, também vou dar minha posição. Primeiramente eu queria que a 

Dalvana passasse umas fotos. Eu estava analisando as pessoas aqui pensando, estou no meu segundo 

mandato e para todos aqui, eu acho que eu pedi voto para vereador e muitos me cobravam assim, bah, 

tu não vai lá na Câmara pedir estrada e deu aqui a coincidência que hoje eu estou aqui, cobrando uma 

estrada, mas não é uma estrada que atende uma família, é uma estrada que atende toda a comunidade, 

todos aqui usam a Linha Francisca não tem nenhum morador de Linha Francisca mas todo mundo 

passa na Linha Francisca. Hoje o acesso via Sertão Santana e com isso, via 116 é via Linha Francisca, 

que é a mais próxima e a situação que está vivendo hoje, essa aí. Essa é uma foto que eu tirei, ali tem 

um risco do cárter, dos carros, de tanto que passa ali está gastando a pedra de tanto que passa ali, 

conversei com o prefeito, eu conversei com o secretário várias vezes, hoje conversei com o secretário, 

ele me fez um comentário que eu comentei, tá, mas quando a poclan para a Linha Francisca, ele disse, 

mas o que a poclan faz em Linha Francisca, esse é um exemplo. Esse também é um exemplo de um 

acesso à uma residência que está fazendo mais de 1 ano que estou pedindo para o secretário e o 

secretário não fez, então aqueles que me pediram que se me elegesse vereador viesse aqui e não pedisse 

estrada, se eu estou decepcionando vocês, eu peço desculpa, mas chegou a esse ponto que eu tenho que 

trazer aqui na Câmara essa situação. Eu estou fazendo uma indicação aí pedindo que o prefeito dê uma 

atenção pra essa estrada, que é onde passa todos os carros da prefeitura, tem o Carlinhos que é 

motorista de ambulância, todas as ambulâncias passam por ali, boa parte do meu dia eu passo na Linha 

Francisca, eu sei o movimento que tem essa estrada, mas torcer que, junto com os colegas, o apoio dos 

colegas, a gente consiga buscar essa melhoria nessa estrada. Como foi bem falado aqui por alguns 

vereadores a questão do projeto do financiamento. Só deixando em pratos limpos. Não é que a comissão 

votou contra ou a favor, a comissão ainda não deu parecer, a comissão, que é formada por nós 3, temos 

que analisar o projeto, temos um prazo de 30 dias para dar o parecer. Após esse parecer, vem para 

essa votação aqui. Não demos o parecer, não estamos sendo contrários nem a favor do projeto ainda, 

mas só quero trazer a luz aqui, algumas informações, inclusive hoje. Esse projeto já está alguns dias 

na casa e hoje algumas pessoas me procuraram, inclusive uma pessoa que eu tenho uma grande estima 

me procurou e me disse, olha, Mateus, tu é o vereador que tenho mais contato, eu gostaria de estar 

pedindo uma atenção nesse projeto. E eu fui bem claro com essa pessoa, eu não tinha tido acesso aos 

dados ainda, pois o projeto chegou uma semana antes do prefeito ir à Brasília, depois teve o Carnaval, 

hoje que a gente conseguiu ter algum acesso à alguma informação, diferente do que alguém pode ter 
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passado para vocês, o recurso não é dado, o recurso é um empréstimo que o nosso município vai fazer 

via Caixa Econômica Federal. O valor a ser solicitado, pegado, vamos dizer assim, o vereador Fábio 

antes falou em 5 milhões, era 5 milhões, mas depois não foi que ele se expressou errado, mas era 5 

milhões, depois veio uma correção de um parecer em 4254000 reais, esse valor seria o valor pego e 

pegando todo o valor, só para deixar assim a todo mundo que está aqui, está interessado no projeto 

sabendo como é que funciona o projeto, em 2025, em abril de 2025, seria paga a primeira parcela 

completa no valor de 89000 reais por mês. Depois iria regredindo até chegar a 40 e poucos mil. Mas o 

que chama atenção assim só para o pessoal ter conhecimento, o valor total pago será de 7280000 reais 

se manter mais ou menos essa taxa de juros girando um encargo ou um juro que tu paga no teu 

financiamento de 3016000 reais. Como eu disse, não é que a gente tá sendo a favor ou contra, mas a 

gente tem que buscar mais informações com que cara, que alguém de você vai perguntar depois, Mateus 

e tu votou o projeto e deu tal coisa, daí eu vou dizer assim, bah, desculpa, eu voltei sem ler, eu voltei 

sem estudar o projeto não, a gente tem que esmiuçar o projeto porque não é, não existe um prazo lá 

que se nós não votar hoje vai perder o dinheiro, votar segunda-feira vai ser feito, pode ser feito o 

financiamento, pode ser votado na outra segunda e para isso a gente tem que estudar, tá aí eu vejo que 

nem a questão da escola, tem 4 professoras aqui da rede municipal, procurem a gente, vamos trocar 

uma ideia, vamos saber a opinião de vocês. A questão das ruas, vamos se informar direitinho qual rua, 

somente para concluir presidente, vamos saber qual rua direitinho vai ser calçada essa pessoa que me 

pediu, me comentou hoje, me disse, olha, vai ser calçada a minha rua. Olha, eu estou sabendo por ti 

que que vai ser calçada a tua rua, eu não tinha acesso a informação de que ia ser calçada essa tua rua, 

hoje nós tivemos acesso alguma informação, mas então eu peço assim, se vocês tão interessado no 

projeto, procurem a gente depois da sessão, pelo WhatsApp, na nossa casa e vamos trocar uma ideia, 

vamos se informar, não ir atrás de uma certa, de uma bravata, dizer não, a comissão foi contra o 

projeto, não, a comissão não foi contra o projeto, não foi dado o parecer, vai ser dado em seguida." O 

PRESIDENTE RODRIGO, usou a palavra. "Também tenho uma foto ali, é um pré projeto já da escola 

que acho que é tão sonhada pela secretária que está aí, a coordenadora e acredito eu, que todos os 

professores e moradores na nossa cidade. E sim, a comissão tem 30 dias para dar o parecer, está dentro 

do regimento. A gente tem que respeitar esse prazo. E sim o prefeito se disponibilizou hoje à tarde, já 

tinha audiência pública, ele veio aqui, explicar aos vereadores, inclusive, mostrar esse pré projeto que 

ele pediu para buscar no Sertão. E falou, qual as ruas seriam calçadas aqui para os colegas que aqui 

estavam, que seria a Luiz Gonzaga emendando com a Bento Gonçalves até o final lá pro lado do posto 

do Nilton. E seria a rua do ginásio até perto do Adriano lá, falecido pica-fumo lá, acho todo mundo 

sabe onde é. Então o prefeito se disponibilizou, teve aqui hoje, inclusive trouxe mês a mês de quanto 

vai ser pago, quanto vai ser pago a prestação e a preocupação não é se vai ser passado ou se não vai 

ser passado, porque hoje, porque amanhã ou porque segunda que vem, a comissão tem 30 dias, pode 

assegurar 30 dias. A gente vai ter que respeitar e assegurar. A preocupação do prefeito é que isso é um 

dinheiro, um recurso federal que os outros municípios estão pegando e é um montante. No momento 

que findar aí não adianta nós aprovar a favor aqui, porque não vai ter mais lá para nós. Então, essa 

tem que ficar bem clara a preocupação do que o prefeito está com pressa de votar. Não é porque ele 

quer beneficiar a rua dele. Que nem já aconteceu no passado, e depois botar uma placa que 500 famílias 

foram beneficiadas, onde só tem um morador até hoje, que nem, já aconteceu. E por acaso, era o 

prefeito da época, então o prefeito tá preocupado é com a disponibilidade do recurso. É que de repente, 

nós vote segunda ou na outra segunda, ligue para a caixa, mande o projeto, já era. Findou o recurso. 

E no momento aqui, que eu acho que foi dito por algum sobre a escola dentro da cidade, é um fiasco 

para o nosso município não ter uma escola dentro da cidade. Sei da vontade que o secretário e a 

coordenadora tem nessa escola aqui dentro da cidade, como tenho certeza que 99% dos moradores que 

tem uma criança querem essa escola ali dentro. Aqui dentro da cidade e 99% dos comércio querem 

essa escola aqui dentro da cidade, porque automaticamente o povo vem para a cidade, nossos 

comerciantes reclamam que vai tudo pro interior ou vai para Cerro Grande ou vai não sei para onde, 
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Sertão. Quanto mais coisa estiver dentro da cidade, mais o povo vai vim para dentro da cidade. É uma 

reunião na escola, tem que vir um pai na escola, é no centro da cidade que vai vim, não vai lá no interior 

e volta embora. Então tudo cresce, tudo soma pro município. O valor, é 4264000 reais que vai ser 

retirado. Valor alto. Vai ser pagado 3000000 de juro é, é bastante. Aí eu pergunto para o seu João, 

para dona Maria se fizeram a casa pela Caixa Econômica Federal, quanto é que pagaram de juro? 

Infelizmente, é assim que se faz para fazer obras grandes. Tem que se pagar o juro. Porque se não fosse 

a caixa, seu João e dona Maria, não iam segurar o dinheiro todo mês para dali 10 anos ter o dinheiro 

para pagar a casa, porque dali 10 ano, o material que era 1 real, hoje custa 20. Vocês viram o que 

aconteceu na pandemia? A questão que os vereadores, alguns levantaram, situação que tem 2 anos de 

carência que o prefeito disse para nós que não vai usar esses 2 anos de carência, mas quem já comprou 

trator pelo Mais Alimento, sabe que tem a carência. Tu não é obrigatório usar, mas tem que constar no 

contrato. Isso é uma obrigatoriedade da Caixa. Não é o prefeito, nós vereadores que dissemos, como a 

Caixa tem que fazer o contrato com a administração. É uma pena, sim. Eu acho esse nosso projeto não 

está passando, eu acho que como foi dito a comissão tem todo o direito de segurar 30 dias, mas eu acho 

que a comissão tinha que olhar bem mais rápido um projeto de tal importância, que é uma escola dentro 

da cidade e 1480 metros lineares de calçamento. Isso a gente viu, poucos calçamentos que foram feitos 

na administração do prefeito Elomar que já se destaca, já se destaca em quantidade de calçamento, 

coisa que não era visto no passado, independente do prefeito Elomar, prefeito que virá, aí teve vereador 

que me questionou, é, mas quem vai pagar a conta é o próximo prefeito, não vereador, está enganado. 

Quem vai pagar a conta é o povo, é o ICM, o recurso que o povo paga seus impostos. O prefeito é uma 

figura, ele administra o dinheiro. Quem vai pagar, seja Pedro Paulo ou Mário que esteja lá dentro, é o 

povo. Resumindo, o povo vai arcar. Então, para mim é um baita projeto, no momento, deixar bem claro 

que não está trancado na presidência dessa casa, no momento que a comissão der o parecer, na mesma 

hora eu coloco em votação porque eu acho que é de suma importância que saia enquanto tenha recurso 

na Caixa, todos os município, quase 90% da Carbonífera já pegaram esse recurso no passado, pegam. 

Isso já veio uma vez para essa casa, foi retirado e agora veio de novo. Na outra vez, foi retirado porque 

os vereadores iam votar contra porque era perto da eleição. Agora está longe da eleição. Ainda falta 2 

anos, quase. Então, independente de eleição, quem ganha é o povo, por isso quero deixar bem claro. 

Vejo várias pessoas aqui que nunca tinha visto. Tenho certeza que é por esse motivo que sou totalmente 

favorável. Sem fazer o empréstimo para fazer obras tão grande, duvido que alguém que passa ali faça. 

Também quero deixar aqui, meu fraterno abraço ao professor, diretor Rafael que semana, que passada, 

retrasada, eu estava numa reunião, até inclusive, era com o vice-governador, eu, o vereador Marcos e 

a vereadora Laureni. Me ligou preocupado, precisava falar comigo urgente, eu disse não estou no 

Barão, pode ser pelo whats, até fiquei preocupado. Aí ele falou que tinha vindo o engenheiro da Crea 

aqui e tinha interditado nossa escola JJ de Andrade, no mesmo momento eu disse para ele que tanto o 

Plenário como a nossa sala que a gente tem aqui embaixo estaria disponível para a escola o tempo que 

fosse preciso, a não ser nos dias de reunião da Câmara Legislativa ou dia de sessões ordinárias. Mas 

o mais, me coloquei à disposição, eu sei o sonho que é também a gente reerguer essa escola aí." Em 

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

as seguintes proposições e projetos de lei: INDICAÇÃO Nº 008/2023 DO VEREADOR FABIO que 

seja realizado conserto das lixeiras, numeração das mesmas e colocação de ponto de GPS para que seja 

realizado monitoramento do recolhimento através de GPS. INDICAÇÃO Nº 009/2023 DOS 

VEREADORES LAURENI E FABIO que seja aproveitado a sobra de material do calçamento do 

estacionamento para calçar até a frente da entrada da sala Rosa Liana onde os bloquetos do calçamento 

existente estão quebrados. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/2023 DOS VEREADORES 

FABIO E LAURENI que seja providenciado construção de telhado aberto na Escola Municipal 

Antônio Guedes para ter um local de sombra para realização de atividades recreativas com os alunos. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/2023 DOS VEREADORES MATEUS, LEANDRO, JAIRE 

VARLEI E MARCIRIO que seja providenciado trabalho de abertura, alargamento, retirada de pedras 
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e cascalhamento na Linha Francisca desde o Centro até a divisa com Sertão Santana, bem como 

melhorias nos acessos as propriedades. Justificativa: Com o asfaltamento do acesso via Sertão essa tem 

se tornado o principal acesso a nossa cidade, apresentando muito muito movimento porém a atual 

situação da estrada não oferece condições e segurança para tanto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

009/2023 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado patrolamento, cascalhamento e 

abertura de sarjetas na estrada do cerro da data que vai até a divisa de São Jerônimo e uma que sai no 

Agenor em morrinhos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/2023 DOS VEREADORES 

MATEUS, LEANDRO E MARCIRIO que informe como está a situação da suspensão do pagamento 

dos avanços para o magistério e que seja enviado projeto de lei regularizando a situação e retomando 

esse pagamento. PROJETO DE LEI Nº 008/23 Inclui o parágrafo único ao Art. 29-A, da Lei municipal 

n° 553, de 6 de setembro de 2022 (dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Barão do 

Triunfo para o exercício financeiro de 2023) e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 009/23 

Autoriza a contratação de 05 (cinco) serventes, por tempo determinado e para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. DIÁRIA DOS VEREADORES 

RODRIGO, MARCOS E LAURENI Ida em reunião com o Vice-Governador. DIÁRIA DOS 

VEREADORES RODRIGO E FABIO Ida em reunião com o Deputado Juvir Costela. Após, passou-

se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 

PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Passado o valor da 

primeira parcela a ser paga em maio de 2025 não vai ser 89000, vai ser 145000 reais, que o próximo 

prefeito vai pagar a primeira parcela do financiamento. Só coloco isso por causa que a gente tem que 

botar em pratos limpos para todo mundo que está aqui envolvido querendo que o projeto seja aprovado, 

ou não seja, fique sabendo dessa situação e volto a frisar que a comissão não rejeitou o projeto. A gente 

simplesmente não deu parecer. Pode ser dado na próxima sessão pode ser dado na subsequente, o que 

foi feito e não dado aparecer para buscar mais informações para evitar que amanhã alguém de vocês 

me questionem alguma coisa e eu não saiba dizer. Essa questão do parcelamento, sim, já veio para essa 

casa no mandato passado, do Elomar, e veio também no mandato do falecido Rui. Veio uma vez do 

projeto para fazer esse calçamento, essa questão dessas ruas ser calçadas poderia serem calçadas lá 

atrás, não vou entrar nesse mérito porque não era vereador, mas terem sido calçadas lá atrás, no tempo 

do falecido Rui, essas ruas que estão sendo questionadas hoje e só questão do JJ, torcer que essa obra 

ande o mais breve possível. Agradecer aí o meu deputado também, como todos estão buscando, 

correndo atrás dos seus, também estou correndo atrás do meu, o Marcos. Hoje ele entrou em contato 

com o Rafael para estar se colocando à disposição e também acompanhando a obra. No mais, é isso, 

volto a frisar, quem tiver qualquer dúvida de qualquer coisa, pode me procurar. Eu sou o mesmo de 

antes de me eleger vereador." Usou a palavra o VEREADOR ALVICIO, Líder do MDB, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Dar os parabéns para todos vocês 

que tiraram esse tempo para estar aqui nos assistindo. E digo para vocês aí, a comunidade que mora 

aí no centro de Barão do Triunfo, dessas ruas aí que foram citadas, convide seus vizinhos e sigam vindo 

nas reunião aqui e não só para o interesse que vocês têm que as ruas de vocês sejam calçadas. Convide 

os vizinhos e venham nos assistir e se não puder, vim assistam em casa pelo Facebook, é muito 

importante para a comunidade saber o trabalho de cada vereador nessa casa e para na hora de votar, 

saber em quem votar e não se enganar. Então eu vou falar pouco para que finde mais rápido, porque 

as crianças já estão esperando aí para aula." VEREADOR FABIO, "Volto a frisar novamente que 

nem o vereador Mateus falou, a gente tem um tempo para estudar o projeto das comissões. A gente não 

quer futuramente ver o nosso município endividado e chegar alguém e dizer assim para nós, aquele 

projeto que vocês votaram hoje, o município está inadimplente, não pode mais receber verba federal 

porque o nosso município está inadimplente, não pode mais tirar nenhum financiamento porque nosso 

município está inadimplente. Então a gente está pensando seriamente na saúde financeira do nosso 

município. A gente vai estudar esse projeto. Se a gente vê que é possível o pagamento, a gente vai 

liberar como a favor das comissões." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, 
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saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Já que está a 

respeito desse projeto. Eu não falei que não ia votar, o vereador Alvício falou, mas eu não disso aí. E 

digo para vocês. Todo mundo, ninguém vai chegar e vai votar, é 5000000 agora hoje que veio 

diminuindo para 4260000, mas a princípio era 4000000. Hoje que passaram aquele de 4260000. Então 

não é assim, vai pegar e vai chegar e vai sair votando, não. Primeiramente, tu estuda o projeto para 

ver se está certo, está certo, tá? Eu falei pro prefeito aqui, estava ali, prefeito, onde é que vai ser a 

obra? Vai ser feita? Vai, porque tu vai construir uma casa, tu tem que ter um planejamento, tu não vai 

chegar simplesmente vou contratar um pedreiro e vou colocar lá, eu vou gastar 10000000 não, não é 

assim, então isso aí tem que estudar primeiro. Eu não sou contra. Acho que mais do que certo tem que 

fazer, calçar essas ruas. Tem que calçar, é obrigação. Já era para ter feito isso aí, não foi feita agora 

quer fazer tudo numa hora só, mas tudo bem, vai ser aprovado, com certeza, mas colégio também não 

vai ser da noite pro dia isso aí, tantos colégios do interior, vai ser tudo fechado? ou vão fazer o quê? 

Deixar findar que nem os outros estão findando? Tudo bem, quem está aqui no Barão, muito bom para 

as crianças daqui. E quem vem lá do Cerro dos Abreus, sair 6 horas da manhã no inverno é muito bom 

isso aí é, mas quem está lá é ruim, mas deixa isso aí, vamos ver o que que vai ser feito, com certeza vai 

ser votada favorável isso aí, obrigado." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, 

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

falar, só gostaria de também de entrar no mérito do projeto. Como aqui foi dito que o prefeito só pagaria 

a primeira parcela em 2025, não é verdade, o Prefeito começa a pagar em maio, já começa a pagar os 

juros e o financiamento. Ele pagaria hoje, ele fez um orçamento aqui que no momento que ele saísse da 

prefeitura, que terminar o mandato dele, ele estaria com mais de 30% desse empréstimo pago. Então 

eu sou totalmente a favor do financiamento do Finisa. Eu acho que temos que andar, não, não podemos 

parar no tempo. Reconstruir escolas velhas, cada um tem seu parecer, sua cabeça. Eu sou contra, eu 

acho que temos que melhorar. O próximo prefeito que entrar vai ter a dívida, vai, vai ter o bem imóvel 

pronto, não é? Sou totalmente a favor, claro, também não descarto a possibilidade de estudar mais o 

projeto, eu acho que os vereadores têm razão, nós temos que estudar mais para estar mais conscientes. 

Mas vamos ver a fundo e a verdade dizer o que realmente é que o prefeito colocou aqui, vocês, quem 

estava aqui, o Mateus que não estava, ele pagará já uma importância de mais de 30% deste valor. 

Então, e as ruas que ele calçou ele deixou dito aqui que ele calçaria que seria os 1480 m, não é? Daria 

1 km e meio quase de rua calçada, mas tudo bem, eu acho que é de se estudar, de pensar, não é e mais 

daqui uns dias que a comissão der o parecer, a gente vai votar esse projeto, se Deus quiser. Conforme 

os municípios vizinhos, quase todos já tem esse financiamento e tem as estruturas prontas, então acho 

que temos que pensar também na socialização dos nossos alunos. É uma parte que diminuiria 

transporte, menos profissionais, às vezes e as crianças estariam estudando todo mundo junto. Eu acho 

que é uma socialização também." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou 

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

comentar sobre o meu deputado Heitor, que fiz campanha para ele, nosso partido, PSB. Agradecer 

também a Luciana, presidente do partido, sempre junto. Todo mundo sabe, já está quase pronta a casa 

do mel, que veio uma emenda de 250000. Contrapartida o prefeito botou mais 150000 a obra está quase 

pronta e também do covid, o Heitor mandou 100000 para a saúde e agora, se Deus quiser, segunda-

feira, eu, a presidente do partido, Luciane, estamos indo buscar uma emenda de 250000 para calçar, 

que vai entregar em mão pra nós. Então a minha opinião sobre o que os colegas estão conversando 

aqui, eu acho que a gente não tem que estar brigando aqui e sim sentar e conversar. Eu acho que o 

prefeito poderia ter chamado nós numa semana antes ou 15 dia e ter conversado melhor porque ele 

pegou nós em cima do laço e que nem o Mateus falou que os colegas, a gente não é contra, mas a gente 

tem que conversar com a população, porque é um dinheiro alto, é expressivo, é 4 milhões 200 e pouco 

e vai pagar 7. Então a gente tem que sentar e conversar, ver o que que é melhor para a população e 

também tem que pensar que daqui a pouco pode calçar uma rua e aqueles que vão ficar sem a rua será 

que eles vão ficar contente? Vão calçar a rua A, B, do João, da Maria e o dos outros? Então é uma 
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coisa que tem que sentar e conversar que nem um colégio. O colega Fábio falou de repente não é a 

hora de fazer o colégio, de repente fazer uma reforma dos colégios do interior e, de repente deixar para 

mais adiante. Então eu tenho que sentar e conversar. Não é agir no impulso. Jogar um contra os outros 

porque já foi conversando aqui na Câmara para ter união. Mas hoje não vi a união. Já vi um brigando 

com os outros e querendo tocar o pepino para o outro. Eu acho que a gente tem que sentar junto e 

conversar porque é um dinheiro alto e a gente, como é o fiscal, a gente tem que fazer nosso trabalho 

certo e tem que pensar, tem que trocar ideias. Fazer uma reunião daqui a pouco deveria fazer uma 

reunião antes, 15 de antes, convidar a população, marcar as rua para ver se o pessoal vai aceitar de 

repente esperar para outra remessa. O Prefeito me mandou mensagem perguntando se eu era a favor. 

Eu falei, olha, prefeito, o que que eu vou te dizer? Eu acho que os deputados mandam bastante verba 

para calçamento. Eu acho que a gente tem que calçando e pensar, não agir por impulso, porque o 

senhor não vai estar aí para pagar a dívida. Não é que a gente é contra o prefeito, mas realmente ele 

não vai estar aqui para pagar essa dívida. E o próximo prefeito vai pegar uma bomba na mão, e aí 

então a gente tem que sentar e conversar e ver o que que é melhor para a população e não agir por 

impulso." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou novamente quem não 

estava presente em sua primeira saudação. "Eu até podia ter abrido mão, mas como eu não me manifestei 

em tribuna, eu vim para dar um boa noite para o pessoal, cumprimentar a eles e sobre o projeto eu não 

vou me manifestar para colaborar com o pessoal do estão esperando aí na rua, que vão usar aqui a 

Câmara de vereadores, uma boa noite a todos e um bom retorno para suas casas." Neste espaço, usou 

a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. " Bueno, então, só para finalizar aqui, uma moradora me cobrou a questão de veterinário na 

prefeitura. Eu até não me lembro qual é que foi o vereador colocou a semana passada, vereador 

Mateus? Eu disse que já tinha sido colocado, mas ia novamente falar na tribuna, porque essa questão 

que estão largando gato e cachorro aqui dentro da cidade e o qual ela falou em ter uma ajuda da 

administração, questão veterinária, é uma falha que tá tendo a tempo já sem veterinário, reforço o 

pedido o vereador Mateus aí, juntamente com ele para que demos um passo. E também pedir ao pessoal 

que está aqui presente, que continue frequentando essa casa, até porque muitas vezes o diz que diz que 

a gente nunca sabe os 2 lados da história e eu sou muito de ouvir os 2 lados da história e muitas vezes 

as pessoas podem votar em alguém achando que estão votando no louro e não estão. Então convido 

todos aí que se façam mais vezes presente, o projeto do calçamento acho que não tem mais o que falar. 

Estava aqui na casa desde o dia 13, o prefeito trouxe um pré projeto para mostrar para os vereadores, 

trouxe mês a mês a prestação onde os vereadores viraram as costas e foram para a rua. Ficou um ou 2 

aqui, conversando com o prefeito para não ficar chato ninguém conversar com o prefeito. Então, cada 

um tem sua consciência e todos sabem como votar, e o voto é político. Cada um voto do jeito que quiser, 

mas foi o que eu disse. A comissão tem o prazo legal e será dado o prazo legal à comissão." Nada mais 

havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia vinte e sete de fevereiro de 2023. 

 

 

Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2023. 
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