
 

 
 

 

 

ATA 004/23 

 

 

Aos vinte e sete 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 quarta 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 03/23, 

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 005/23 encaminhando proposições 

aprovadas em 23 de fevereiro de 2023; Of. LEG. nº 013/23 informando aprovação do Projeto de Lei nº 

008/23; Of. LEG. 014/23 informando aprovação do Projeto de Lei nº 009/23. 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 LEANDRO, saudou o 

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

todos que me mandaram, dia 24 sexta-feira, no dia do meu aniversário, mandaram os parabéns. E a 

gente fica feliz, cada mensagem de carinho pessoalmente, um abraço que a gente leva da vida é isso 

daí, a amizade. E no dia do nosso aniversário, a gente tem que agradecer a Deus por mais 1 dia de vida 

e graças a Deus estou muito feliz. Também queria aqui agradecer o convite do presidente do PT, o 

Álvaro, que convidou para festa da democracia, que vai ter dia 5 de 3, na propriedade da casa dele, no 

Álvaro. Quero dizer aqui que a gente tem que sempre procurar o diálogo, não interessa o partido e sim 

fazer o melhor pro município. Torço que o presidente, nós também vice presidente, está coligado com 

eles e a gente torcer sempre para mandar o que puder para o nosso município e não ficar com 

guerrinhas políticas, porque a gente só tem a perder. Então eu quero agradecer o convite e quero estar 

lá presente. Hoje também foi um dia muito feliz para nós, nosso partido e para o nosso município. Hoje 

conseguimos, fomos no gabinete do Heitor Schuch, conseguimos uma emenda de 250000 que a gente 

tinha no ano passado e a presidente do partido, a Luciana Teifke e a tesoureira Girlaine, o Heitor ligou 

para nós, convidou para nós lá uma emenda de 250000 para o calçamento. Fico muito feliz que ele está 

apoiando nosso município sempre. Já mandou a emenda que foi a casa do mel que o prefeito deu a 

conta a contrapartida de 150 mil, 100 mil também mandou para covid, na hora que nós, mais 

necessitava e agora, para o calçamento 250 mil. Então eu quero agradecer sempre o Heitor, a 

assessoria, o Nei, eles que estão sempre apoiando nosso município e hoje eu comentei com ele lá e falei, 

olha, Heitor, a gente dobrou teus votos no Barão e eu peço que o senhor cada vez olhe mais nosso 

município, o pessoal que depositou a confiança em você para na outra eleição a gente bota mais voto 

ainda, porque que nem eu sempre disse eu apoio aquele que apoia o nosso município e está ajudando 

nós para desenvolver e ele está sempre atuando aqui, está sempre aqui presente. A gente também vai 

em Brasília, as portas do gabinete dele está sempre aberta ali também em Porto Alegre, ali no centro 

do gabinete dele também, sempre qualquer hora, qualquer dia, é só avisar ele. Então eu queria dizer, 

fico muito feliz que nem nós sempre comentamos aqui, cada um tem um partido, cada um tem uma ideia, 

mas nessa hora a gente tem que pensar junto no nosso município que nem essa emenda aí, esse projeto 

que o prefeito quer botar de 4 milhões e pouco na casa. Que nem nós estava conversando. Não é que a 

gente é contra, a gente tem que estudar a possibilidade e ver o que o povo, o que que realmente é o 

melhor para o nosso município, porque cada um tem uma ideia. Se o projeto passar, não é por mim que 
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eu vou dizer que fui contra, mas eu tenho uma ideia, mas nada que não possa se conversar, procurar 

para o nosso município. Eu penso, falei pessoalmente para o prefeito que não precisava tirar esse 

dinheiro louco, que é 4 milhões e pouco que nós vamos pagar 7 milhões e na verdade que nem o 

presidente da casa falou, quem vai pagar é o povo não é o prefeito e nem nós vereadores. Então quero 

dizer que eu acho que tem que tirar menos dinheiro, de repente para fazer reforma nos colégios, pensar, 

sentar os vereadores. Os profissionais, todos juntos para ver o que que é melhor, de repente tirar 2 

milhões, 2 milhões e meio porque todo mundo está vendo que agora estão mandando várias verbas, os 

deputados e mais verba que vem é o do calçamento, que nem o Heitor  mandou uma de 250, o Elomar 

já mostrou para mim, que veio a emenda de 100 mil. Parece que o Paulo Pimenta vai mandar mais de 

250 e o  Alvício presidente estava conversando com a Solange aqui, fizeram esforço para poupar até 

papel aqui na Câmara pra sobrar 300 e poucos mil para botar em calçamento. Então é assim que faz a 

diferença, a gente poupando daqui, poupando ali para o nosso município crescer e sim não dizer que 

não está contra o outro e dizer assim que temos que trabalhar juntos para ver o que é melhor para o 

nosso município." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria parabenizar primeiramente, que hoje o meu 

tempo, graças a Deus, é 10 minutos semana passada foi 5, queria parabenizar o vereador Maninho 

pelo aniversário, muita saúde, muita paz, apesar de algumas divergências políticas, somos amigos há 

muito tempo. Espero que essa amizade se estenda por muito tempo, porque a política hoje somos 

vereadores, amanhã talvez não somos mais seres humanos, seremos até o dia da nossa morte, então 

que essa amizade continue, que o senhor seja muito feliz na sua vida particular quanto na profissional, 

junto à sua família. Parabéns. Também a organização da festa da comunidade luterana da Linha Nova, 

que foi ontem ali perto da Certaja, também é uma baita festa, bonita festa mesmo, bem organizada. 

Parabéns ao presidente Fernando, que fez a organização conjuntamente com todos os outros e a gente 

conseguiu ajudar também um certo momento lá na roleta, fizemos uma animação boa, conseguimos um 

lucro bem legal na roleta e isso foi importante. Também queria fazer um agradecimento, muitas vezes 

a gente agradece e não agradece. Queria fazer um agradecimento, sim à farmacêutica anterior que 

estava aqui em Barão do Triunfo. Alguém vai achar estranho, até porque ela é a irmã da minha 

namorada, mas isso não tem nada a ver. Eu estou falando na profissional. Ela, todos sabemos que foi 

no momento da contratação, houve problemas, falaram que era alguma coisa errada, que era a minha 

cunhada e que isso aquilo, mas aquilo foi uma conversa aleatória que não teve nada a ver, porque 

depois que ela entrou, trabalhar, ela mostrou a eficiência da profissional, sendo que ela organizou a 

farmácia de uma forma que não se via há muito tempo. Vereadora Laureni é testemunha viva disso 

porque fez várias visitas e aqui nessa tribuna comentou da organização e de como vinha recursos de 

remédios do governo estadual e tanto do governo federal, também pela organização dos processos e de 

tudo mais que ali estava meio bagunçado, então eu quero deixar aqui meus parabéns a ela e obrigado 

por ter feito parte da nossa administração nesse período e ao mesmo tempo, como já disse aqui, quero 

parabenizar não, diria quero dar minhas boas-vindas à nova farmacêutica 40 horas, graças a Deus que 

temos hoje que não foi fácil de ter, mas temos que hoje ela está ali. Espero que tenha um bom 

desempenho da sua função. Queria fazer uma pequena colocação sobre a questão desse projeto 

polêmico, não polêmico, complicado não diria também, um pouco mais complexo que é o empréstimo 

que o município está querendo fazer com a Finisa junto à Caixa Federal é de 4264000 para uso na 

construção de uma escola municipal no centro, que isso é uma cobrança de muito tempo, séries iniciais. 

É, e também que está junto nesse projeto uma parte de calçamento que seria 1480 m de calçamento 

pela cidade. A gente, às vezes para pensar, pensa no valor, bah, 4246000 vão pagar 7000000. Isso é 

normal da finança, da matemática, não tem como não fazer isso nessa escola, vão se gastar em torno 

de 2300000. Essa escola é uma necessidade urgente da cidade. Quem conhece quem trabalha com a 

educação sabe do que a gente está falando. É necessário ter uma escola no centro, é uma cobrança dos 

órgãos superiores ao município. As professoras sabem o quanto bom será a escola municipal aqui no 

centro. Infelizmente, algumas comunidades, talvez a sintam o fechamento de algumas escolas, assim 
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como a minha comunidade da Certaja já fechou a escola assim com a comunidade do Arroio Grande, 

já fechou a escola, mas para o bem das crianças, para o bem das da educação, para a estruturação da 

educação, vai se economizar em transporte escolar muito, crianças andarão muito menos na estrada, 

correndo o risco de acidente e a gente terá uma educação do ladinho da cidade com os recursos todos 

aqui no centro, que é o que a gente precisa estruturar a nossa cidade. Então eu vejo que é cada vez 

mais necessário que a gente consiga essa escola municipal no centro para alavancar, inclusive, o 

crescimento da nossa cidade. Teremos a rua em frente, ginásio, se tudo correr bem, calçada de cima 

abaixo, a escola na frente do ginásio, ginásio de esportes, campo municipal, espaço para outras 

atividades, vai ser um complexo de educação na cidade. Então eu não vejo outra forma a não ser a 

gente conseguir essa escola e para conseguir essa escola, infelizmente a gente precisa conseguir esse 

valor que a Caixa Econômica Federal disponibiliza para o município. Tantos outros municípios 

gostariam de pegar esse valor. E não consegue por estar inadimplente, Barão está adimplente e queria 

dizer o seguinte, até uma grande preocupação da comunidade é que a dívida vai ficar para depois. 

Claro que vai ficar para depois, vai ficar para o município, não é para o prefeito que saiu ou o prefeito 

que entrou é para o município de Barão do Triunfo. E outra coisa, até o final do mandato do prefeito 

Elomar, final de 2024, ele vai ter pago em torno de 27 a 28% dessa dívida e vai aparecer as construções. 

Quando ele assumiu, em 2000, e...primeiro mandato do vereador Elomar assumiu como prefeito. Ele 

pegou um déficit de em torno de 2600000. Isso eu tive conversando com o financeiro hoje para a gente 

saber. Nesse período, foram pagos 450000 de precatórios para os funcionários da prefeitura. Então 

quer dizer que esse valor que está se pegando para fazer escola já estava em déficit quando foi assumida 

a prefeitura, foi recuperado esses valores, se recuperou, um valor a mais conseguiu colocar as contas 

em ordem. O FAPS foi alinhado, foi segurada a despesa e colocada em ordem os parcelamentos. Claro 

que vários parcelamentos, mas foi colocado em parcelamento, inclusive com todos esses trabalhos 

feitos é a adimplência do município que surgiu. Eu não estou aqui para contestar a posição de nenhum 

colega vereador, eu estou aqui para defender os lados positivos desse projeto e também preocupado, 

colegas, com o município assumir uma dívida, mas eu sei eu como vereador e legislador e munícipe 

que aqui moro e pago meus impostos aqui, eu sei que a benfeitoria da cidade. Eu sei que a escola vai 

ser boa, quem aproveitar o calçamento, que bom na minha rua não tem calçamento na minha casa não 

tem calçamento, mas quem for beneficiado com essas ruas, palmas para eles, que bom para eles. De 

repente, num próximo futuro, próximo legislador que entrar, consiga fazer outras ruas e daqui a pouco 

a cidade toda vai estar calçada. Semana passada alguém disse assim é, mas daí vai calçar a rua tal e 

rua tal e as que ficarem sem calçamento como é que as pessoas vão dizer? Nem todo mundo é atendido 

ao mesmo tempo, só que em gestões passadas quando um prefeito esteve por 2 mandatos, ele calçou 

uma rua e um pedaço de outro, e uma dessas beneficiava sua própria moradia, sendo que nessa rua 

tinha só ali de morador ou outra, só algum terreno baldio. Ali tinha um muro da escola, ali tinha não 

sei o quê. Então a gente não pode olhar para esse lado. A gente liga olhar para o bem da comunidade 

o bem do maior grupo quanto o maior grupo ficar beneficiado é o que a gente tem que olhar. Eu, a 

comunidade semana passada estava aqui com força a respeito desse projeto, durante a semana fui 

muito indagado hoje no mercado, 2 pessoas me abordaram para ver a real desse projeto e é isso aí, a 

gente quer o crescimento da cidade, vamos pagar uma conta para frente, mas tudo funciona assim. São 

Jerônimo fez isso, Butiá fez isso, Camaquã fez isso e tão lá em progresso, estão as cidades bonitas, são 

cidades aparecendo as coisas e todo mundo está aplaudindo. Fiz um leve, um pequeno levantamento 

também sobre a questão do calçamento, por conta que a gente defende aqui o calçamento por conta e 

o casamento de emendas, o calçamento de emenda, tem toda uma burocracia para pegar a etapa, hoje 

eu vou respeitar o tempo presidente, uma etapa de tempo em tempo que tem que ser feito para receber 

o valor e o calçamento por conta não, tu vai, tu faz o que tu tem de capacidade financeira e outra 

vantagem a calçada não precisa fazer logo junto para tu... eu tenho que fazer a calçada, finalizar para 

receber o dinheiro da caixa, não precisa, faz só onde vai passar os carros e as calçadas os moradores 

vão fazendo depois, conforme pode, ou até o próprio município. Uma lei, a lei 24 de 2011, aprovada 
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pelo prefeito Odone, obriga o morador dentro do período X a fazer a sua calçada. Se ele não faz a 

calçada daquele dentro daquele período vai ser apontado, mas no decorrer do tempo, ele vai ter que 

fazer e se ele não puder fazer, o município faz e dilui no IPTU, isso está regido em lei, então é tudo 

muito tranquilo, tudo muito fácil. Só que eu quero pedir pros colegas que falem o geral de um projeto, 

não vamos olhar do lado político, eu não quero que o MDB se promova, vamos olhar para o lado da 

cidade. A cidade tem que se promover. Todo mundo tem que se promover junto." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Quero aqui parabenizar nosso colega Maninho pela passagem do aniversário, Maninho, 

nós em outros tempos estávamos em outro lado político, mas hoje estamos no mesmo e com isso se 

formou uma grande amizade, sabe que tenho grande consideração por ti. Parabenizar o pessoal da 

igreja luterana pelo belo evento que foi feito bastante gente mesmo. A gente fica feliz em ver as nossas 

comunidades, indo para frente. Usando uma fala do vereador Marcos, também quero respaldar, assim 

também a Luciane pelo baita profissional que ela foi. Eu trabalhei com ela ali vários dias, estive junto 

com ela uma grande profissional e junto com ela tinha uma estagiária que não negava a família, 

sobrinha da nossa "faz tudo" da casa, Solange, a Andiele também foi uma grande estagiária, uma baita 

profissional naquele setor. Quero aqui fazer algum comentário primeiramente, infelizmente, aqui na 

nossa cidade é uma coisa que a gente vê tão triste na política e ganhou bastante fama que são as fake 

news não é, aqui na nossa cidade está acontecendo. Na semana passada, uma pessoa me perguntou se 

era verdade que eu tinha denunciado, que eu tinha embargado a obra da abertura da estrada do Cerro 

da Data, onde, segundo essa pessoa eu e o Maninho teria ido lá e dito que nós ia denunciar a estrada, 

não sei o quê. Eu tive naquela estrada naquela região, dia 14 fevereiro, recordo, fui fazer um serviço 

da Secretaria de saúde lá e vi que estavam começando a abrir a estrada, mas não tive mais na região. 

Mas enfim, se tivesse alguma coisa errada, talvez poderia a gente estar cobrando, questionando, mas 

infelizmente, quem falou isso inventou uma história, inventou uma mentira. Eu não sou contra a 

abertura daquela estrada, eu acho que é bem complicada, inclusive não consegui subir na primeira 

tentativa com a lomba que está sendo mudada. Mas o que me deixou feliz foi que a pessoa me perguntou, 

me mandou mensagem e me questionou, bah Mateus é verdade que tu trancou a estrada? Eu expliquei, 

não, com certeza não. Isso é mentira e a pessoa, bah Mateus desculpa estar ocupando o teu tempo, não, 

eu que te agradeço de coração porque muitas vezes chegam essas mentiras no ouvido da população e 

a população não tem aquela chegada de perguntar à Mateus, é verdade isso, é verdade aquilo e essa 

pessoa teve ali a chegada e me perguntou se era verdade, graças a Deus, tenho a minha consciência 

tranquila, depois outra pessoa me perguntou, também pude desmentir essa história, essa mentira que 

alguém, por algum motivo, está gerando, não sei se talvez queira subir um degrau na escada política e 

queira já usar a mim e outras pessoas como degrau. Não é assim que funciona as coisas. Um assunto 

que eu não posso deixar de falar é a questão do financiamento, esse. Até quarta-feira passada não se 

tinha ouvido falar nenhum comentário sobre esse assunto e daí na quinta-feira de manhã, amanheceu 

o que era o assunto do momento. Meu telefone recebeu várias mensagens de várias pessoas 

questionando tanto de um lado quanto do outro, tivemos surpresa de várias pessoas da comunidade 

aqui. Fiquei muito feliz porque pude colocar minha opinião para essas pessoas todas durante a semana 

eu pude conversar com várias pessoas que estavam aqui. Algumas pessoas me comentaram. Bah, eu 

nem sabia o que que era. Eu fui porque me convidaram que ia ter uma reunião sobre o calçamento, 

mas nem sabia sobre o que que era. E pude explicar para essa pessoa, ontem pude explicar pra outra, 

conversar com outra pessoa. Hoje eu conversei com outra pessoa. Enfim, é bom a gente ter dado esse 

tempo ao tempo para a gente conversar com as pessoas e explicar a situação que muita gente não estava 

por dentro do que que estava acontecendo. Hoje não vai de novo a votação esse projeto. E, 

diferentemente do que foi dito, não foi que a gente negou, votou contra, eu e os colegas da comissão, 

nós nem sequer votamos ainda para dizer que foi a favor ou foi contra e também o prazo que se diz que 

vai perder o recurso. Quem fala isso não sabe que há uns 4 meses atrás eu estava dentro da sala do 

prefeito conversando um outro assunto e o telefone do prefeito tocou e ele ainda botou no Viva-voz que 
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era o cara da Caixa oferecendo esses recursos. Então, lá na prefeitura esse assunto já está rolando a 

meses. Estava rolando porque eu estava lá no momento que o prefeito foi ofertado o valor para o 

prefeito, então, não quer dizer que, se for votado hoje ou amanhã, ou depois, o dinheiro vai estar, vai 

ser colocado em questão de perder ou não, porque esse é um valor pré aprovado para o município. 

Como outros municípios também já fizeram esse parcelamento. É dessas pessoas que estavam aqui eu 

colhi várias opiniões diferentes. Uma pessoa hoje me disse, olha, Mateus, eu tenho filho, meu filho 

estuda na Antônio Guedes e eu acho que não é o momento de fazer a escola no centro. Na sessão 

passada, quando o colega aqui falou que talvez seria contra a escola no centro, parecia que o mundo 

ia cair. Que Deus o livre o cara está louco ou não sei o quê, mas conversa com as pessoas. Eu não 

tenho a minha opinião formada ainda e também não me coloco na situação de poder estar dando uma 

opinião tão concreta sobre esse assunto porque não tenho filho ainda, mas está aí o Limão que tem 

filho, o Adriano tem filho, várias pessoas têm filhos que estudam lá essas pessoas eu quero ouvir a 

opinião, porque estão vivenciando o seu dia a dia ali com a sua criança viajando tudo mais, essa pessoa 

que eu conversei hoje me disse que achava que não era o momento, que a escola Antônio Guedes está 

muito bem organizada, tem espaço para crescer, é a opinião dela e tem que ser respeitada. Mesma 

coisa, o tempo de passar nessa comissão existe o prazo, nós temos o direito de estudar bem o projeto e 

peço que os colegas vereadores que respeitem esse prazo, que respeitem a comissão. A gente não 

colocou na semana passada, não colocamos nessa, mas não é querendo que o município não 

desenvolva. Como é que eu não vou querer que o meu município não desenvolva se eu moro aqui, se o 

que eu tenho está aqui? Eu podia ter escolhido morar em outros municípios. Eu tive várias ofertas de 

trabalho para trabalhar em outros locais, ganhando mais, mas quis ficar aqui. Minha esposa veio pra 

cá, a família da minha esposa veio morar aqui, eu não vou querer que o município desenvolva, mas 

parece que é uma bravata que é atirar alguma coisa ao vento, para não dizer que eu fiquei quieto eu 

vou falar qualquer bobagem, eu vou dizer que o Mateus não quer que o município desenvolva por 

política, não, de forma alguma. Se fosse assim eu ficava em casa, não me candidatava a vereador, eu 

estou aqui para fazer, para tentar fazer meu município crescer, faço isso dia a dia, tentando de uma 

forma ou de outra, tentar ajudar. E que bom que nem o Maninho falou, está vindo o deputado dele... 

repassou um recurso para pavimentação, aí também o Maninho falou alguns outros. Acho que esqueceu 

do Carlos Gomes que o prefeito divulgou aqui, tem mais de 250000 que seria para pavimentação, quais 

ruas serão calçadas com esse recurso? Eu ainda não sei, eu gostaria de estar sabendo, até por isso fiz 

uma indicação hoje que alguns colegas pedindo informações a respeito de quais investimentos serão 

feitos com recursos próprios e quais que são emenda e em que pé estão essas emendas, o meu deputado 

até pedi para ele, deputado eu sou muito defensor da saúde e da educação, da agricultura da cidade. 

Se puder mandar, por exemplo, para pavimentação ou para agricultura, porque a gente não depende 

só da gente, depende do que o deputado tem, porque são vários ministérios, toda aquela burocracia 

tem recursos disponível naquela área. Eu acho que vai ser para a agricultura. Que pena se eu 

conseguisse pros 2, mas a gente sabe como é que funciona os deputados, eles usam essa verba que eles 

têm, dividem conforme for a disponibilidade. E quero muito conseguir uma emenda para pavimentação. 

Infelizmente, o deputado que eu apoiava não teve tanta importância ou não teve tanta sorte. Eu não sei 

qual é a palavra para a questão de emendas aqui no nosso município, mas quero sim conseguir uma 

emenda. Eu moro numa rua que e calçada, eu moro nos fundos do terreno e já vejo a poeira que tem 

lá, eu fico pensando que nem as casas de vocês que moram onde não é pavimentado, me compadeço da 

situação, sei que é complicado e a gente vê, por exemplo, a rua da brigada. Quanto mais bonita ficou 

depois de ser pavimentada. Tomara Deus que a gente consiga que nem foi falado. Alguns municípios 

calçaram através desse Finisa, mas a gente tem um exemplo aqui Sertão que deve passar de 80% das 

ruas pavimentada e nunca recorreu a isso. Recorreu à pavimentação em parceria com os moradores, 

como foi falado aqui, a casa do meu sogro lá no Sertão, uma parte, foi ele que pagou. Outros prefeitos 

não tiveram tanta sorte. Acho que o colega se enganou, que não foi só uma rua, teve a rua do Queixinho 

que estava aqui também foi o Odone que calçou um recurso próprio na época, em parceria com outras 
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pessoas, com os moradores, calçou aquela rua também falecido Arlindo ali em cima, mas a gente não 

pode olhar para o retrovisor. Temos que olhar para frente, assim como eu falei, como coloquei na 

semana passada, eu quero me corrigir. Coloquei que uma vez veio para essa casa um financiamento do 

tempo do Rui, mas não chegou a vir porque o prefeito viu na época que não existia clima político ou 

entendimento. Não sei se seria essa palavra para aprovar aquele financiamento naquela época, mas, 

enfim, poderia ter vindo naquela época, não veio porque sabia que não ia passar. Mas digo assim, estou 

ouvindo a população, quem quiser dar sua opinião sobre o assunto, meu WhatsApp é o mesmo da vida 

inteira, quem quiser conversar comigo pode conversar, eu gosto, eu gostei, as pessoas que mandaram 

mensagem se posicionando sobre esse assunto, porque eu estou aqui para ser a voz da população. Não 

para ser a minha própria voz, não dar a minha opinião sobre o que eu acho, eu tenho que escutar as 

pessoas, é isso que a gente está fazendo, então peço respeito aos colegas nesse assunto. E se Deus 

quiser, a gente vai poder tomar a melhor decisão possível." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra.  Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, 

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

nos acompanham na sessão hoje aqui fico muito feliz de ver novamente pessoas que estavam na sessão 

passada que se fazem presente aqui de novo. Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Quero 

desejar os parabéns também ao colega vereador Leandrinho pela passagem de seu aniversário. E eu 

vou voltar a tocar novamente no assunto do financiamento. Semana passada eu fui o primeiro vereador 

a manifestar referente ao assunto do financiamento. E depois disso teve vereadores que subiram aqui 

tentando me atacar e denegrir minha imagem, mas pelo contrário, eu quero agradecer o colega 

vereador Alvício, que subiu nessa tribuna aqui e falou meu nome que eu fui o relator que não deixei o 

projeto ir a votação. Eu e o vereador Mateus e o vereador Lagarto. Isso só mostra à nossa comunidade 

que tem vereadores responsáveis aqui que não é por causa de legenda partidária por causa disso, por 

causa daquilo que a gente vai pegar e endividar o município sem antes analisar um projeto dessa 

magnitude, que nem é. E me admiro muito colega vereador, antes da sessão, eu vi o colega perguntando 

para o presidente como é que era o nome da comissão e quem era os representantes dessa comissão. O 

colega que foi um ano o presidente dessa casa aqui deveria no mínimo saber o nome da comissão que 

é a Comissão de Constituição e Justiça e os representantes dela. E digo mais, ano que vem eu abro a 

mão de ser relator da comissão para o senhor ou para qualquer outro vereador, porque esse cargo é à 

disposição aí, se quiserem assumir o cargo de relator da comissão, que assumam tudo que o prefeito 

quiser mandar para cá, pegam e assinam na hora, aprovam na hora mandem para votação na hora daí 

eu vou estar tirando o meu compromisso de relator. Simplesmente a gente não assinou pedindo mais 

um prazo, pedindo não, a gente tem o direito de ter 30 dias para estudar o projeto. E foi isso que foi 

feito aí simplesmente subiram aqui querendo me atacar. Que bom que a população ficou sabendo que 

fui eu, porque assim sabe que tem um vereador de compromisso que não é assim, que vai ser mandado 

um projeto para cá e assinado e ido para votação no mesmo dia, na mesma semana da sessão, Andei 

me informando com nossas cidades vizinhas, aí, Sertão Santana está tirando o mesmo financiamento 

de Barão do Triunfo, está tirando 2000000. Barão do Triunfo quer tirar 4.2. Perguntei para 

administração lá, o que que eles irão fazer com esse valor, a princípio irão comprar uma patrola, um 

valor vai para calçamento também e outro valor para vai para a reforma da casa cultural deles lá. Aí 

questionei ele a questão do projeto, como é o projeto deles, vai discriminando a patrola que vai ser 

comprada, vai discriminando as ruas que vão ser calçada, o distanciamento, a distância das ruas, até 

a elétrica e a hidráulica da casa cultural que vão reformar, consta no projeto. E o nosso projeto não 

consta nada. Nosso projeto simplesmente é encaminhado essa casa pedindo um financiamento. Está 

sendo dito que vai ser calçada esta rua, que vai ser reformada a escola, feito uma escola, mas no projeto 

em si não fala isso aí, o prefeito simplesmente chegou para nós e disse isso. Minha posição como 

vereador, querem ver eu aprovar esse projeto do meu favorável esse valor de 4.2 milhões, aprovam as 

ruas que vão ser calçada eu ao meu ver, eu reformaria as escolas que a gente tem, queria ver as crianças 

lá do interior estudando perto das suas casas, não vindo daquela distância até o centro do Barão para 
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estudar. E o valor que sobrar, compraria mais uma poclan, para trabalhar para nossos agricultores e 

mais um trator, uma coisa que a gente está muito esquecida na nossa cidade é nossos agricultores. A 

gente é uma cidade de interior, a gente trabalha a maioria da renda do nosso município, vem da 

agricultura e é uma parte que está muito esquecida. Acredito eu que se a gente pegar e fizer isso e 

comprar uma poclan para trabalhar para os nossos agricultores, abrir lavoura, arrancar toco, abrir 

essas granjas que precisa ser aberta e comprar mais um trator para atender as nossas lavouras, aos 

agricultores, com certeza esses 4.2 milhões seriam muito melhores investidos." Usou a tribuna o 

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

faziam presentes. "Também quero parabenizar o vereador Maninho pela passagem de seu aniversário. 

Tudo de bom, Maninho. Muito feliz. Pode contar sempre comigo aí, meus parabéns. Também eu tenho 

pedido de providência nesta casa hoje, aí. Depois eu comento um pouco sobre esse providência, a gente 

já tem um colega que já pediu, mas tornei pedir, até está junto comigo nesse pedido. Também quero 

parabenizar a festa ali da luterana. Eu não pude me fazer presente, mas sei que estava muito, muito 

linda e bastante gente tudo. Também a respeito de emendas, até pedir pro deputado, me ligou para mim, 

para que era mais necessitado aqui no Barão do Triunfo, eu disse, olha, a nossa saúde está sempre 

precisando de coisas, é o que vem mais rápido é isso aí. Foi feito faz o que, uns 20 dias? Eu não nem 

fui na prefeitura se ele passou alguma coisa ali ainda, mas é 150000 ou 200 que ele ia mandar. É o 

deputado Afonso Motta e a respeito que estavam falando dessa estrada aí eu nunca denunciei ninguém 

também, sei que a escavadeira está trabalhando. Eu, na minha opinião, era para trabalhar 

primeiramente na estrada principal para deixar pronto essas lomba aí, porque quando chegar agora o 

tempo de chuva, eu sei, não vai ser eu, não vou estar puxando fumo, mas tem vários amigos meus 

quando tá sofrendo porque vamos fazer no inverno, não, tem que fazer agora que está o tempo bom, 

botar cascalho nessas lombas e ajeitar, mas não, querem fazer primeiras essas entrada, dos Pizzios não 

sai um caminhão carregado dali de fumo, eu digo que tem certeza e da Data tem que arrumar, tem, mas 

podia esperar um pouco, só desce uma patrolada e colocasse um saibro, não é tão urgente assim que 

precisava abrir estrada e fazendo, mas não é eu que mando ali, quem manda é o secretário. Não posso 

fazer nada e a respeito, todo mundo está falando sobre esse projeto aí, eu sou das comissão. Eu não 

sou contra o projeto. Eu só, pedimos um tempo para nós estudar o projeto, que nem o colega falou, não, 

não vamos chegar aí assinar sem ler nada disso aí eu acho bastante, é bastante essa, 4000000 de 464, 

não tenho bem certeza, mas acho que isso aí, isso aí não é brinquedo. Não é o prefeito que vai lá, claro 

que não é, é o povo. Esses IPTU vão subir tudo? Essa pergunta que eu deixo, se hoje está 200, vai 

dobrar para 400? É, o povo vai pagar, mas não é assim. Nós temos que ver se tem condições de sair 

esse financiamento, ser pago sem prejudicar o povo. Não é assim de vou liberar ou vou subir? Não, não 

pode ser assim. Então até fiquei triste que eu não quis assinar, não é assim que eu não quisesse assinar. 

Então, nós temos um prazo de 30 dias que nem os colegas falaram para estudar o projeto, se o projeto 

for viável para Barão, com certeza que eu vou ensinar também. E os colegas também vão, então porque 

vai, vai beneficiar, vai. Eu sou de acordo, tira 2, faz o que tiver que fazer, é o colégio? É faz o colégio, 

a estrada, pavimentação, não tem problema, depois é outra coisa, não precisa ser os 4000000 numa 

vez só, a respeito do colégio. Fecha colégio lá no Cerro dos Abreu, fecha da Produção, fecha colégio 

dos Pachecos, claro que aqui do Barão para as crianças vai ser muito ótimo e os pequenos que vem lá, 

dos Pacheco para cá? Tem que fazer as contas. Que horas sair eles de lá? 6:00 da manhã, 6 e meia 

para chegar aqui às 8. Não é assim. Vem muitas criança pequena, não é só criança grande. Então deixa 

isso aí, fica esse, vamos ver, estudar esse projeto que vai ser melhor, obrigado." O PRESIDENTE 

RODRIGO, usou a palavra. "Primeiramente, semana passada, esqueci de dar os parabéns ao Jocinei, 

nosso funcionário aí dedicado. Que tenha muita saúde Jocinei e muito êxito em sua vida, da mesma 

forma. Vereador Mateus também esqueci de te dar os parabéns. Sabe que temos nossas divergências 

políticas, mas sabe que se precisar do amigo pode contar, vereador Maninho da mesma forma, dar os 

parabéns aí. Não vi nenhum me ligar nem nada. Eu acho que perderam o número, não saiu o churrasco 

não sei, mas quando vê sai ainda não é? Primeiro foi o Jocinei, não é, mas ele vai achar com certeza. 
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Parabenizar os organizadores da festa ontem estava muito boa a festa, bem grande, muito bem 

organizada, meio-dia eu fui lá almoçar. Então, em nome do Fernando lá, que é o presidente, a todos 

que ajudaram, que a gente sabe que muita gente ajuda para sair esses eventos grandes nas 

comunidades. Estava muito, muito boa. Agradecer também ao Álvaro o convite que ele fez aqui. Festa 

da democracia. Infelizmente não vou estar na cidade esse dia. Tenho compromissos particulares, não 

estarei no Barão. Mas desejo todo o êxito do mundo a ele, ao seu partido, que foi vencedor das eleições 

aí para presidente. E que ele consta aqui no convite que haverá autoridades lá, tenho certeza que ele, 

quando foi vereador aqui, muito se empenhou pela nossa cidade. Tenho certeza que ele vai estar, se 

tiver algum deputado, alguma autoridade grande, ele vai estar pedindo algum recurso e deixo aqui uma 

dica para ele que é aquela ponte lá que é uma preocupação da comunidade daqui a pouco agora, tendo 

o partido dele na presidência, de repente a gente consegue algum recurso aí juntamente com ele e os 

apoiadores dele aí para a gente resolver aquele problema lá. Também vários vereadores falaram aqui 

sobre o projeto, eu concordo e respeito a opinião de todos. É lógico que os vereadores que fazem parte 

da comissão, não votaram contra. Eu tenho certeza que eles vão assinar o parecer porque é 

constitucional. E o voto sim, o voto, cada um vota em quem quer aqui na casa. Mas se tiver tudo ok o 

projeto não tem, como eles não assinar, eles vão ter que assinar favorável e vem para o voto, agora 

aqui o voto sim cada um tem o seu, cada um pensa de um jeito e acho tem que ser respeitado todas as 

decisões porque o voto é político, sempre foi e nunca vai mudar, só quero deixar um quêzinho aqui. 

Vereador falou que o projeto lá de Sertão Santana tem tudo os detalhes que vai na... Negócio da cultura 

que vão fazer, aqui da mesma forma, só para não ficar o fake news que nem aqui foi dito. Só que o 

prefeito não vai mandar fazer um projeto se não passar, porque daí vai gastar dinheiro sem precisão. 

Só fez um esboço. Aquilo ali é um pré projeto que nem ele falou, mas na Caixa para assinar o contrato, 

foi o que eu falei. Se os vereadores tivessem ficado aqui, quando o Adilson secretário chegou com pré 

projeto e mostrou, ele explicou tudo, tem que constar tudo, tem que constar a rua, inclusive tem que ter 

o projeto da rua já no assinar o contrato com a Caixa, não é assim. Só que não adianta botar engenheiro 

a trabalhar lá e fazer projetos e não passa por aqui, é tempo perdido, com vários projetos que tem para 

ser feito. Então esse é o detalhe que de repente alguns não sabiam porque não conversam com o prefeito, 

deixar aqui só esclarecido. Questão vereador Mateus da estrada da Data. Não vi ninguém falando, mas 

se falaram, eu também acho que é fake news. Porque até onde eu sei, até era eu que estava trabalhando 

na estrada até eu sair de férias. Não vi falar em denúncia nenhuma, quando denunciam aqui que nem 

foi denunciada a saída do Barão, eu falei, mas essa da Data também não estou sabendo. Então se 

alguém atirou isso na rua, para mim é novidade e acho que também que é fake news." Em seguida, 

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

seguintes proposições e projetos de lei: INDICAÇÃO N° 010/23 DO VEREADOR RODRIGO que 

se credencie no MDA para poder emitir o CAF (antiga DAP), pois o sindicato e a Emater não estão 

conseguindo se habilitar para emitir essa certidão, podendo a Prefeitura se cadastrar para compor a rede 

CAF e assim conseguir emitir essa certidão que é tão importante para os agricultores. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA N° 010/23 DOS VEREADORES JAIRE, MATEUS, LEANDRO E MARCIRIO 

que seja providenciado com urgência a reforma da ponte na estrada que liga o Mato da Justa à estrada 

da Produção na travessa em frente a propriedade do falecido Lito e Armando Gimenes. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO N° 008/23 DO VEREADOR RODRIGO que envie cópia do contra cheque e espelho 

ponto de todos funcionários desde o início do ano passado até agora, exceto dos funcionários da 

secretaria de educação, conforme já foi solicitado em pedido de informação n° 053/2022. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO N° 009/23 DOS VEREADORES MATEUS, LEANDRO, JAIRE E MARCIRIO 

que informe qual o planejamento de investimentos a serem realizados no ano de 2023 com recursos 

próprios e de Emenda Federal, informando a situação de cada Emenda Federal destinada ao município. 

PROJETO DE LEI Nº 010/23 Autoriza a contratação dos profissionais que menciona, para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI Nº 011/23 Autoriza a abertura de créditos especiais totalizando o valor de R$ 14.000,00 (catorze 
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mil reais), dá a fonte da cobertura e dá outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

008/23 Cria a função gratificada e o cargo em comissão de diretor administrativo, o cargo efetivo de 

tesoureiro (20 horas) e o padrão de vencimento 01-a, altera a lei municipal nº 114, de 20 de agosto de 

2013, que estabelece o quadro de cargos e funções públicas da Câmara municipal de Barão do Triunfo 

e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou novamente quem não estava presente em sua 

primeira saudação. "Também quero dar os parabéns para o pessoal da festa ali da luterana que eu 

estive ontem ali participei da festa, estava muito bom, muito bem organizada, bastante gente. Estava 

muito boa, festa muito bem organizada, então eu quero dar os parabéns para eles. E como eu não 

comentei ainda nada sobre esse projeto desse empréstimo, na última sessão não comentei que estava 

os alunos aqui aguardando para estudar aqui que tinham aula aqui, então eu quis colaborar com os 

alunos ali, mas hoje eu vou me manifestar porque também várias pessoas conversam comigo na rua 

perguntando qual a minha posição sobre esse projeto. A mesma tranquilidade que eu passo para eles, 

eu passo para vocês que se fazem presente aqui hoje e para as pessoas que estão nos assistindo via 

Facebook. Esse projeto eu estou analisando ele bem com calma conforme os outros colegas, vereador, 

porque a gente sabe que é um empréstimo muito grande. Mas o nosso município vai se desenvolver 

muito se caso for aprovado esse empréstimo. Então, pode ter certeza que a minha decisão vai ser o 

melhor para o município. Vou analisar bem e vou tomar uma decisão que é melhor para o município. 

Isso aí vocês podem ficar tranquilo. Não sou contra hoje e nem favorável. Estou analisando, mas o 

projeto é muito bom. Isso eu posso afirmar para vocês que o projeto é muito bom e tem que ser 

analisado, os colegas estão a razão de não dar o parecer para que seja bem pensado por todos os 

vereadores para que não vá aprovar um projeto e depois vem o resultado aí de o município ficar até 

inadimplente. Então eles estão de parabéns por ter esse cuidado com o município. Vocês tem que ter o 

cuidado mesmo. Eu não faço parte, mas parabenizo vocês. E a melhor decisão que for para o município, 

pode ter certeza que eu vou estar junto, uma boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR 

MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. 

"Quero aqui parabenizar o Jocinei também não tinha parabenizado, tu sabe que tu é um grande amigo 

e eu te respeito muito como profissional aqui nessa casa. Quero agradecer o convite aí do Álvaro para 

esse evento que está programando, esse evento partidário e democrático, ele sabe que temos nossas 

divergências às vezes de entendimento. Ele pode ter um entendimento, eu tenho outro, mas sempre 

haverá o respeito que tenho por ele e por várias pessoas que integram o partido do PT. Falando sobre 

a questão da pavimentação hoje pesquisei sobre um assunto que me recorreu a esses dias que já 

questionei várias na prefeitura a questão do setor da pessoa que é responsável pela captação de 

recursos, não por um engenheiro em si que vai fazer o projeto, mas pela pessoa que vai correr atrás de 

recursos. Um projeto que foi elaborado no ano passado onde o governador tinha vários recursos 

disponíveis para repassar pelos municípios, foi o pavimenta RS que servia para a pavimentação em 

asfalto ou em bloqueto de vários pontos da cidade. Tive pesquisando, tive a surpresa que 407 municípios 

foram contemplados com esse recurso de cada 5 municípios do estado, 4 foram contemplados e nós 

participamos da triste faixa do um, que não foi contemplada porque não encaminhou projeto, 100% 

dos municípios que encaminharam um projeto receberam recursos que foi a fundo perdido. General 

Câmara ganhou mais de 1000000 de reais. Outros municípios da região ganharam, Mariana ganhou 

dinheiro, vários municípios ganharam a fundo perdido, não vai ter que pagar e nosso município não 

fez encaminhando esse projeto, falo isso porque já fiz uma indicação para que seja estruturado um setor 

de projetos para captar recursos. Muitas vezes as pessoas, nos questiona, o vereador não faz o projeto, 

mas infelizmente, isso não depende de mim. Eu não tenho autoridade para ir no governador apresentar 

ao governador, está aqui o projeto para calçar a Visconde de Pelotas, está aqui o projeto para calçar 

a Nestor Briddi. Infelizmente, isso depende do executivo e nessa parte está faltando. Só também uma 

colocação a respeito do que foi falado dos professores na questão das escolas, eu não pude escutar 

todos, não posso dizer que escutei a maioria dos professores, mas a maioria que eu escutei são contra, 
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não sei a opinião dos outros. Até gostaria de saber a opinião de todos os professores, essa questão da 

obra, mas vou buscar saber da maior quantidade possível e novamente eu volto a pedir para quem tiver 

qualquer dúvida e qualquer contribuição que possa fazer que me procure seja WhatsApp, seja por 

Messenger, seja pessoalmente, eu estou aqui para representar a população e para ouvir e assim, depois 

de ouvir falar e me expressar e votar." Usou a palavra o VEREADOR ALVICIO, Líder do MDB, 

saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Também dizer aos colega aí 

que decerto, fui muito fraco como presidente da Câmara no ano passado, porque conseguir devolver 

com as economias aqui só 367000 para botar em pavimentação dentro da cidade, onde fiz indicação, 

já está os projetos feitos para calçar 2 ruas dentro do Barão através da indicação com a parceria com 

a administração, a semana que vem já vai o portal da transparência para ser licitada as obras. Acho 

que certo, porque eu fui muito burro e muito e me apequenei muito nessa casa como presidente. E sou 

que nem o vereador Maninho em certas situações, eu tenho as minhas ideias próprias, toco o meu 

trabalho nesta casa com as minhas ideias. Não vou por ideia de ninguém aqui e o meu trabalho aqui 

nessa casa é para beneficiar o povo baronense. Não estou aqui para o meu benefício próprio, meu 

benefício próprio, eu tenho meu salário que eu recebo todo fim de mês. O resto que eu faço aqui é para 

benefício da comunidade, do povo baronense, estou disponível a qualquer momento, a qualquer hora 

que precisar de mim, me ligar e procure por mim que eu não encolho minhas mãos para ninguém. Tudo 

aquilo que tiver no meu alcance estou disponível para servir a comunidade baronense. Não estou 

preocupado com a opinião de um ou do outro, assim como eu respeito as dos outros, quero que respeite 

a minha. Eu sou favorável ao projeto e ninguém vai trocar isso da minha ideia. Quem não é, se não for 

o caos, que não ninguém diz que não é. Se não for, eu também eu tenho que respeitar, é a obrigação de 

nós aqui respeitar a opinião de cada um. Eu respeito a opinião de cada um, mas tenho a minha posição, 

sou vereador, eu tenho que ter a minha palavra, eu tenho que ter posição e eu me posiciono a favor e 

pronto. E aí quem quiser se posicionar contra o problema é de cada um, então um boa noite a todos." 

Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente, quero agradecer a presença de todos 

aqui presente, também não vou deixar Mateus parabenizar pela passagem do seu aniversário aí seja 

muito feliz, tudo de bom em sua vida. O Jocinei também que está sempre nos auxiliando, meus parabéns, 

tudo de bom para você. Seja bem feliz e também agradeço a todos que nos assistiram pelas redes sociais, 

Facebook. Também agradeço o convite do amigo Álvaro lá, se Deus quiser, vamos nos fazer presente 

lá, dia 13 do 5, né? se Deus quiser, vou estar lá, não, dia 5 do 3 desculpa, vou me fazer presente e eu 

acho que mais algum colega vereador, sei que vão ir lá. Agradeço o convite para ele. Também já a 

polêmica, todo esse projeto aí eu não fui contra vocês estão todos são sabedores, nem eu não assinei 

nem o Mateus, nem o Fábio. A gente está pelo que for melhor para Barão, se é pra ser melhor, tem 

que assinar todo mundo, se não é para assinar, não sei aí, mas alguma coisa vai ser. Então eu torço 

que seja melhor para Barão do Triunfo. A comunidade precisa disso aí, então vamos ver como é que 

vai ser, seja uma coisa, ou seja outra, a respeito de colégio, estive conversando, já falei em tribuna ali. 

É muita gente no interior é contra isso aí. Acontece que por causa das crianças, já falei, por causa de 

criança pequena para sair do interior para vir pra cá, mas se acho que é viável colocar um colégio 

aqui de 2000000 e pouco, o prefeito deve saber disso aí dinheiro ele deve ter pra fazer, é 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. "Quero dar os parabéns ao vereador Maninho 

que Deus te dê muita luz, muito sucesso, vereador Mateus e o Jocinei também, ótimo funcionário, 

sempre tranquilo e capacitado no que ele faz, muito especial nessa casa. Muito boa a ideia de marcar 

uma reunião com o prefeito, acho que devemos finda o horário, agora reduzido, começa o horário 

normal. A partir agora do dia primeiro, terá mais tempo o prefeito também para destinar tempo para 

nós. Acho que precisamos deste diálogo. Precisamos conversar, precisamos cobrar, né de olho a olho, 

eu acho que muito boa ideia vamos tentar marcar essa reunião porque precisamos ter esse acesso. 

Quanto ao financiamento, também me já me posicionei na semana passada e volto a dizer, é um anseio 
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desde o prefeito Odone, né? Já colocou para esta casa o financiamento, onde foi rejeitado, o prefeito 

Rui, como disse o presidente houve qualquer coisa, foi retirado. Mas eu digo que o nosso colono, faz 

um financiamento para um trator que também é alto o valor e eles se destinam, ele consegue pagar e 

se não for assim, não se consegue, não se consegue fazer um investimento tanto nas casas como na 

agricultura. Assim é o prefeito. Sou a favor desse financiamento, já disse aqui, vejo as nossas crianças 

virem até o centro e ser destinada para colégios do interior. É um posicionamento de cada um. Não tiro 

a razão de que não deram parecer para estudar mais o projeto, está certo, eu acho que as coisas não 

tem que ser feita num impulso. Mas sou totalmente a favor, porque se não houver um financiamento 

que dê estabilidade para o prefeito, fazer uma construção, um valor que ele tenha em mão destinado, 

ele não vai fazer nunca, não é? Então, sou a favor do financiamento. Cada um tem sua cabeça, cada 

um vai votar conforme acha, mas pela minha andança, pelo meu tempo, um gestor nunca irá fazer uma 

escola que acomode bem as crianças nem um calçamento, nem nada dentro de uma cidade. Se não for 

assim, não haverá crescimento. É a minha posição. Muito obrigado a todos e continuem vindo a esta 

casa. Serão sempre muito bem-vindos." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, 

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

aqui deixar os parabéns pela festa luterana, todos envolvidos. Não tem como citar nomes que são várias 

pessoas que ajudam, para o colega Marcos que estava lá na correria, ajudando lá, os parabéns para 

ele também. Estou disposto sempre a ajudar quando alguma capela precisar, pode me convidar que eu 

também ajudo. Sobre o projeto que falava aí a gente tem que pensar com calma mesmo e analisar. Cada 

um tem a sua ideia, só que nós vamos pensar junto para ver o que é melhor para o município. Só que 

não adianta nenhum puxar para um lado nem para outro. Um querer pegar a batata, tocar na mão do 

outro. Então a gente tem que sentar junto e conversar com o prefeito e ver o que é melhor para o 

município. Que nem o colega Fábio falou aqui, concordo com ele também, então a gente tem que sentar 

e conversar com o prefeito que a gente tem que pensar nos colono também, que está precisando uma 

pocan para trabalhar na agricultura e mais trator, então aí de repente, pode conversar para também 

pegar, comprar uma pocan e trator também, não pensar só no centro e nos alunos, tem que pensar em 

todo o mundo num conjunto maior. Não pensar só na gente. Também queria comentar uma situação, 

como faço o meu trabalho de vereador e comento, sou fiscal do povo, muitas vezes criticam, mas vou 

dar uma situação aqui agora que o Nenê Cabrito está aqui e aí foram fazer um serviço lá na casa dele, 

e ele pagou 3 horas na prefeitura e aí deu uma encrenca lá que ele queria vir na prefeitura, pagar mais 

horas para fazer o serviço e aí o funcionário negou, que é que nem eu digo funcionário bom eu gavo e 

de repente os que está trabalhando errado tem que trabalhar, certo e aí ele até botou no Facebook, eu 

falei, não, Nenê Cabrito pode contar comigo sempre que a gente tem que pensar o melhor para o 

município. Botei um pedido aqui na casa de 3 horas para trabalhar no mínimo 6 hora para o colono. 

Que todo mundo sabe, não é nem dizer o A nem B a gente não pode falar de todos. A gente sabe que 

tem malandragem na prefeitura. E aí, o que acontece que nem a situação dele? Ele pagou 3 horas. 

Daqui a pouco conversa com o funcionário daqui e dali e paga uma a 2 horas por fora. Aí é o dinheiro. 

O que que está acontecendo? Funcionário está usando o trator do povo, da prefeitura, o óleo, tudo e se 

beneficiando. Então a gente tem que pensar junto, que bom que ele é um cidadão e é um cara de repente 

pode estar aqui sentado nas próximas eleição e pode batalhar pelo povo, que a pessoa tem que botar a 

cara dela, tapa e não ficar se escondendo, se não, nosso município nunca vai se desenvolver e nós 

vamos ficar refém dos malandros." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Pedir para a Dalvana, nossa secretária, 

que veja a disponibilidade de agenda do prefeito questão daquele pedido ali que foi feito ali, dos 

vereadores ali da...o que que se pensa em fazer esse ano aí? Então quando o prefeito tiver uma agenda, 

de repente mandemos um ofício para lá para ver quando é que ele vai poder. Disse o vereador aqui 

agora voltará ao normal de repente, sobra mais tempo. Também parabenizar o deputado Heitor e o 

vereador que correu atrás, a presidente do partido, todos envolvidos aí. Tomara que essa emenda 

venha. Não estou dizendo isso por causa do vereador ou por causa do deputado. Tenho certeza que 
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qualquer um de nós, que batalha, quer que venha, mas é o que eu falei, o diacho da burocracia muitas 

vezes vira só enrolação, sei que o Heitor olha para esse município. Então a gente tem que parabenizar 

independente o deputado que seja, mandou para a minha cidade, está mandando para mim. Também 

falar que, já falei semana passada, mas vejo pessoas que não estavam aqui na outra sessão. Sou 

totalmente favorável ao projeto 007, que está na casa, quando tivermos o parecer em votação, é certo 

que vou ser favorável. Vereadora falou muito bem vereadora que sabe que para um agricultor, um 

trator de 200000 muitas vezes não é barbada de pagar. Mas se não fosse um financiamento, daqui a 

pouco nem compraria. E é da mesma forma, em uma empresa, se tu quer expandir ou agora na cidade, 

para se expandir, se fazer alguma coisa a mais na cidade o jeito que acharam foi assim. E eu sou 

favorável. Muitos falam que a rua tal não vai ser beneficiado, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, 

se eu fosse pensar assim, eu queria que fosse beneficiado a minha rua. Sempre foi assim, uma rua se 

faz, infelizmente as outras tem que esperar. Que bom que desse para fazer 5 km de asfalto, de 

calçamento dentro da cidade, eu acho que faria quase tudo. Então, automaticamente tem que ir se 

fazendo, porque quanto mais demorar para fazer essas ruas que foram ditas mais vai se demorar para 

fazer as outras ainda, então, só novamente confirmar que sou favorável ao projeto e acho que é um 

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

para a próxima Sessão Ordinária, dia seis de março de 2023. 

 

 

Sala de Sessões, 27 de fevereiro de 2023. 
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