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Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no 

Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a quarta SESSÃO ORDINÁRIA da primeira 

Sessão Legislativa, da oitava Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do 

Triunfo. Estavam presentes na ocasião a Presidente Laureni Garcia Pagini e os Vereadores: 

Alvício Souza da Silva, Fabio Fallavena Ferreira, Leandro Garigan da Silveira, Marcirio 

de Souza Silva, Marcos Cesar Garcia, Mateus de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de 

Lima. O vereador Jaire Varlei de Menezes Ferreira não estava presente. Havendo 

“quórum”, a Presidente Laureni, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. 

Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não 

houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 
Of. nº 004/21 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 22 de 

fevereiro de 2021. 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 ALVICIO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero também hoje, graças a 

Deus, homenagear o meu neto, o Tiago, que hoje completou sete anos de vida, é o único 

neto que eu tenho mas graças a Deus é muito saudável e muito querido do vô e da vó e de 

todos que conhece ele, então desejo tudo de bom para o meu neto, muitas felicidades, 

muitos anos de vida e que continue sendo esse rapaz muito querido da população que 

conhece o meu neto todo mundo gosta dele  e é muito querido do povo e muito querido 

meu também e é o meu ídolo e quero dizer aqui hoje que temos aqui, que eu tô com um 

projeto hoje para a gente, vou adiantar porque o nosso tempo aqui hoje vai ser mais 

curto,  fiz um pedido para a gente colocar uma ambulância permanente ali no postinho 

dos Pacheco porque é uma região ali bem carente e eu quero ver aquele postinho ali 

melhorar para aquele povo ali, tem muita coisa para nós fazer para  aquele povo ali dos 

Pachecos na região dos Pacheco ali porque fica bem distante do Barão para o povo vir 

aqui, então uma ambulância ali diariamente para atender o povo ali numa emergência 

será muito importante, o tempo que vai levar daqui, uma ambulância chegar daqui lá para 

atender uma pessoa numa ocorrência de um acidente ou para uma doença, qualquer coisa 

quando chegar lá a pessoa já faleceu e tendo uma ambulância ali permanente vai 

beneficiar aquela região ali que é uma coisa muito importante, eu enxergo uma 

importância muito grande de nós colocar uma ambulância ali no posto dos Pacheco, 

diariamente ter uma ambulância para atender aquela comunidade, isso é um pedido que 

eu tô botando hoje aqui na Câmara para ser aprovado e com certeza os colegas vereadores 

vão apoiar porque uma coisa que vai beneficiar uma grande região do nosso município 

que é distante daqui da sede, então hoje eu não vou me alongar muito porque nós vamos 

ter um tempo mais curto aqui para gente falar por causa dessa epidemia e deixar já esse 

alerta aqui para os meus colegas vereadores que estou com esse pedido aí de muita 

importância para a região e para o povo, nós temos muito a fazer por esse município e nós 

trabalhando unidos temos muito a fazer para as regiões que necessitam e na parte da saúde 

é uma coisa que a saúde não espera, a saúde não marca a hora que vai adoecer ninguém, 

ela chega na hora que ninguém espera então é muito importante que a gente faça um 

trabalho em favor daquele povo ali, é isso aí, é a minha declaração." Usou a tribuna o 
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VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Primeiramente queria parabenizar a nossa administração pelo 

serviço que está sendo feito nas estradas da linha Francisca e Arroio Grande, não é fácil 

nosso município é muito grande, mas o serviço que eles estão conseguindo fazer tá ficando 

de excelente qualidade, então queria parabenizar o pessoal dos operários aí das máquinas 

aí desta administração aí, tá ficando muito bom mesmo. Uma coisa que eu queria 

comunicar, o meu amigo Vereador Marcos esses tempo mais já comunicou, o pessoal que 

precisa entrar em contato com algum vereador de alguma maneira aí, telefone ou 

WhatsApp, até  mesmo e-mail, no nosso portal da Câmara ali tem o nome de cada vereador 

do lado ali, nosso colega Marcos já tinha comunicado isso aí e clicando no nome do 

vereador vai aparecer o  telefone, e-mail, aparece todos os dados do vereador ali, então 

as pessoas que precisar entrar em contato com os vereadores aí,  até teve gente que falou, 

não consigo contratar o vereador porque não tenho o número dele, então ali contém todos 

os dados do vereador; outra coisa que eu queria fazer, eu queria parabenizar a Natália e 

o Dener que tiveram a coragem, a força de vontade aí nessa época de academia aí, que 

abriram um comércio no Barão aí, o Atípicos Bar, não foi inaugurado ainda mas já estão 

atendendo o pessoal aí com entregas e coisa aí, então particularmente eu como Vereador 

aí fico muito faceiro, isso aí é mais um empreendimento na cidade aí, é mais uma renda 

para a prefeitura aí, geração de emprego, então eu quero parabenizar eles, nessa época 

de pandemia não foi fácil, eles tiveram a coragem de abrir agora nessa época aí e graças 

a Deus aí tá fazendo muito sucesso aí e que continue assim cada vez crescendo mais aí, 

que eu também sempre apoiei o comércio local aí, também sempre quando eu tiver que 

sair para comprar alguma coisa ou eu vou gastar no comércio de um amigo ou de um 

vizinho aí, sempre apoiei o comércio local de nossa cidade." 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. "Quero ser rápido presidente e só queria aqui em plenário, para 

ficar registrado, parabenizar o pessoal da secretaria da saúde a qual foi feita uma 

audiência pública na sexta-feira onde o secretário esteve aqui, algumas enfermeiras 

também, a Nádia e a outra menina estava também e estava nos dando informações sobre 

os trabalhos da secretaria de saúde no último quadrimestre de 2020 ou seja nos últimos 

quatro meses de 2020, onde Barão do Triunfo investiu, conforme dados passados pelo 

contador e pelo secretário de saúde, 29,85% na saúde isso é um número gigantesco, se 

falar em valores em reais é um número gigante então queria deixar aqui meus parabéns a 

secretaria pelo alto investimento, também alguns dados que chamaram a atenção, na UBS 

Neusa Barragan que a gente conhece como postinho de saúde, 3250 atendimentos neste 

quadrimestre, um número expressivíssimo pelo meu entendimento, também nos fundos lá 

no Solon Tavares, em torno de mil vacinas aplicadas, isso é muita coisa e também um 

outro dado que me chamou bastante atenção foi lá no ESF da Zona dos Pachecos onde 

tivemos em torno de 600 consultas e mais ou menos 1716 visitas dos agentes de saúde, eu 

queria deixar aqui meus parabéns aos agentes de saúde lá do ESF da Zona dos Pachecos 

por saber a dificuldade de locomoção, a dificuldade de acesso que temos lá e elas entre, 

acho que são quatro atendentes, quatro agentes, 1716 pessoas atendidas, visitas no 

quadrimestre, isso é louvável e queria aproveitar também presidente para, como diz o 

vereador, para não se alongar muito, quero convidar a presidência e os demais vereadores 

para na próxima Sessão, se possível, nós colocarmos em conjunto para ninguém achar que 

é A ou B, uma Moção de reconhecimento e aplauso a todo o pessoal da saúde que vem 

batalhando nesse 2020, enfrentando além do covid que é o principal que já está 

enfrentando agora, tantas outras coisas que são feitas no departamento de saúde, em geral 
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todo pessoal envolvido na saúde eu quero incluir nessa Moção de reconhecimento para 

semana que vem a gente conseguir aprovar aqui em nome de todos os vereadores, que 

acredito que todos apoiam essa causa na melhor forma possível." Usou a tribuna o 

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

que se faziam presentes. "Hoje estava vendo no Face e vi que teve uma transmissão que 

teve mil visualizações, bastante expressivo num município pequeno como o nosso, como a 

presidente estava falando antes, pessoas de outros municípios tem visualizado nossa 

Sessão, isso nos traz bastante alegria. Vou tentar ser breve, pegar um gancho do que o 

colega falou, parabenizar também esse jovem casal que empreendeu no nosso município, 

fico feliz porque hoje eu estava conversando com outro comerciante na cidade, falando 

que ele tem recebido bastante pessoas de fora no seu comércio e o pessoal tem gabado o 

comércio do Barão, antigamente nós tínhamos uma estigma que o nosso comércio fosse 

fraco, se as coisas fosse mais caras aqui e hoje analisando a gente vê que a visão não é 

essa, hoje acho que a gente tem um comércio bem, bem estabilizado no nosso município, 

que nem esse casal botou lancheria, restaurante, hoje nós estamos bem servidos de 

restaurante, madeireira, antigamente era falado que era caro, meu sogro construiu uma 

casa no passado no Barão, 99,99% das coisas compradas no Barão, isso é muito 

importante; também agropecuárias nós estamos muito bem servido, eu acho que  nosso 

comércio está progredindo, apesar da crise, fico muito feliz em fazer esse comentário. 

Também com relação ao comércio como foi falado bastante questão do covid, eu sou 

servidor da secretaria de Saúde, fiscal sanitário aqui no nosso município e a gente tem 

vivido um momento bem complicado nesse negócio, nessa bandeira preta aí que o governo 

implantou, tá sendo muito complicado, muito delicado, mas eu gostaria aqui nesse 

momento de deixar aqui o meu agradecimento como Vereador, como fiscal, como 

munícipe, ao comerciante de nossa cidade, nosso comércio tem sido muito responsável, 

muito atencioso, ligando, perguntando como é que tem que, como é que tem que seguir a 

regra, nosso comércio é muito ordeiro, deixo aqui meus parabéns, a gente ouve municípios 

aí, colegas de outros municípios, que tão passando bastante dificuldade, nós graças a Deus 

aqui o comércio em sido bem parceiro. Também não poderia deixar de deixar aqui o 

agradecimento muito especial a Brigada de nosso município, a Brigada tem sido um 

parceiro essencial nessa questão da pandemia, na semana passada fizemos uma atividade 

com eles e todo o comércio, em todos os bairros do interior a Brigada foi muito bem 

recebida, a gente fica até surpreso de ver a Brigada sendo bem recebida num comércio, 

às vezes, porque quando vê pode algum cliente estar se sentindo meio até, pode tá com 

algum receio, mas não, nossa Brigada é muito atenciosa, deixo aqui meus parabéns a essa 

Brigada de nosso município que têm feito um brilhante trabalho. Também poderia estar 

trazendo aqui hoje nesta Tribuna uma situação que aconteceu nesse combate ao 

enfrentamento do covid, mas poucos minutos antes da sessão encontrei o prefeito e o 

secretário de saúde e já coloquei para eles a situação, espero que na próxima se resolva 

a situação, pois todos os setores da prefeitura tem que trabalhar em conjunto no combate 

ao covid e infelizmente algumas pessoas extrapolam suas atribuições e esquecem do 

diálogo, não é uma crítica ao prefeito, não é uma crítica política, é uma crítica construtiva, 

que eu acho que o prefeito teria que rever essa situação para mim não estar precisando 

trazer à Tribuna, pois eu como um funcionário da saúde, tenho que estar batalhando e 

tenho que estar trazendo essa situações que estão acontecendo, mas infelizmente hoje 

aconteceu uma situação bem chata, o pessoal está engajado na luta do covid, tentando 

fazer o melhor, mas tem pessoas, tem alguns ajustes nas engrenagens que tem que ser feito, 

então vou deixar aqui meu pedido verbal ao prefeito, eu conversei com ele, ele foi bem 

atencioso, espero que ele tome as atitudes necessárias para que isso não volte a acontecer, 
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pois a luta contra o covid tem que ser uma luta de todos nós. Também vi que os colegas 

botaram uma indicação sobre a estrada ali na linha Capitão Garcia, eu conversei com seu 

Miguelzinho Kologeski hoje, até me pediu para fazer algum pedido nesse sentido, vi que 

os colegas fizeram esse pedido, sou apoiador e deixo aqui é registrado verbalmente o meu 

pedido, que a Prefeitura dê atenção para essa situação nessa estrada e também vários 

pontos que a gente vê que talvez precise uma abertura ou uma roçada, infelizmente a gente 

tá parecendo um tempo sem roçadeira, mas então obrigado." Em seguida, passou-se à 

ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 

seguintes proposições e atestado: INDICAÇÃO Nº 012/2021 DO VEREADOR 

ALVICIO que seja destinado uma ambulância para o ESF Alceu Wamosy da Zona dos 

Pachecos. INDICAÇÃO Nº 013/2021 DO VEREADOR FABIO que estude a 

possibilidade e encaminhe projeto de lei a esta Casa, a fim de isentar ou suspender a 

cobrança das taxas de licença de localização e funcionamento e fiscalização e vistoria dos 

proprietários dos veículos de transporte escolar terceirizados que prestam serviço no 

Município, durante o período em que vigorarem os decretos de calamidade e as leis que 

dispõem sobre medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento do novo Coronavírus 

(COVID-19).INDICAÇÃO Nº 014/2021 DOS VEREADORES LAURENI E FABIO 

que seja realizado o término da obra do prédio localizado a cima da Secretaria de 

Agricultura, afim de que seja destinado para alguma secretaria municipal. INDICAÇÃO 

Nº 015/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja enviado as respostas dos pedidos de 

informação de 2020 que ainda não foram respondidos. INDICAÇÃO Nº 016/2021 DO 

VEREADOR MATEUS INDICA ao Executivo Municipal, que inscreva o município no 

Projeto Eficiência Energética da empresa CEEE.INDICAÇÃO Nº 017/2021 DO 

VEREADOIR RODRIGO que seja concedido reposição salarial aos funcionários 

públicos do Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/2021 DOS 

VEREADORES MARCOS, RODRIGO, FABIO E ALVICIO que seja providenciado 

o rebaixamento e alargamento em uma lomba na Linha Capitão Garcia, lomba está em 

frente a propriedade do Senhor José Miguel Conter, a qual ocasiona dificuldade para o 

trafego de cargas pesadas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/2021 DOS 

VEREADORES LEANDRO, MATEUS E MARCIRIO que seja providenciado 

patrolamento e cascalhamento da estrada da Linha dos Pizzio. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 015/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E MARCIRIO que 

seja providenciado limpeza das calçadas e meio fio das ruas do centro do município. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja 

providenciado conserto de todas as lixeiras que encontram-se quebradas na praça e no 

centro do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada da costa do Cerro dos Abreu, 

que sai no Gilso, passando pela residência do Vilson sem orelha, fazendo a estrada dos 

Menezes até o Eliseu, voltando saindo na residência do Mario filho do Senhor Antonio, 

saindo perto do armazém do Rodrigo, realizando melhorias na entrada da residência do 

Senhor Vardo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/2021 DOS VEREADORES 

FABIO E LAURENI que seja providenciado patrolamento e abertura da estrada, entrando 

perto da residência do Senhor Paulo Antunes, na estrada dos Bunilhas. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 019/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja providenciado 

patrolamento e melhorias necessárias na estrada da Linha Fernando Abott, que inicia em 

frente à casa do Senhor Raul Silva indo até a residência do Senhor Jorge Ladvig. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 020/2021 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado 

a colocação de placas informativas de perímetro escolar e de diminuição de velocidade em 

todas as escolas municipais. ATESTADO MÉDICO DO VEREADOR JAIRE 
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VARLEI, justificando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 01/03/2021. Após, passou-

se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR 

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

que se faziam presentes. "Hoje falar para o pessoal se cuidar em casa e hoje eu tive na 

prefeitura ali e alguns funcionários me comunicaram ali que foi feito os exames e eles 

estão meio apavorado, que aí que o prefeito para mim comentar aqui que o prefeito de 

repente respeitar 25% aí eu fiz a minha parte e também queria dizer aqui que temos agora 

conversando, eu e o colega Marcirio e o Mateus e o Lagarto tipo um dia da semana, um 

sábado se tiver compromisso na semana para gente sair pelo Município aí e dá uma olhada 

o que que tá acontecendo, as estradas, alguma coisa que nem o colega Alvício falou que 

lá no posto também lá dos Pachecos e aqui até no centro e convido os colegas aqui os 

outros, se quiser dar uma volta junto, aqui não tem rivalidade, podemos sair juntos sem 

problemas para tentar o melhor para nosso município." Usou a palavra o VEREADOR 

MARCOS, Líder do MDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira 

saudação. "Queria desejar aqui melhorias para nosso colega Jaire Varlei e hoje espero 

que esteja assistindo né, não tá podendo tá aqui mas deve tá assistindo, um abraço para o 

Lagarto. Queria dizer também, comentar sobre essa questão do Comércio que é bem 

complicado mas devemos nos preocupar muito por não, devemos nos preocupar muito 

porque isso é uma complicação, um problema sério, problema mundial, então a gente tem 

que ter, independente de afetar o lado A ou lado B, tem que ter um consenso para tentarmos 

sairmos todos com vida e melhor, mais fortes, dessa pandemia. Sobre as estradas 

Presidente, eu queria comentar que realmente a gente viu alguma coisa nessa semana bem 

mais movimentada, mas agora nós estamos com esse problema que apareceu hoje aí, uns 

funcionários estão em isolamento e também estava falando com o encarregado de obras 

hoje lá que tá, acredito que na próxima semana terá um aporte melhor de patrolas que é 

uma dificuldade que a gente tá vendo aí, isso me deixou tranquilo, claro que agora com a 

falta de funcionários, mas acredito tem uns que estão de férias aí, que talvez sejam 

chamado daí vai equilibrando a balança, só que eu quero dizer que temos que ter paciência 

e discernimento para entender a situação, né não adianta a gente querer empurrar as 

coisas goela abaixo que agora já está enfrentando uma situação diferente e quero reforçar 

também presidente que semana que vem vou colocar a Moção de reconhecimento ao 

pessoal da saúde para todos saberem já que a gente vai, votaremos isso porque eles são 

merecedores de muito mais que uma emoção mas a princípio é o que a gente pode fazer 

para aplaudir essa turma que já tá aí a um ano sacrificando suas vidas, sua família, 

trabalhando em prol da vida do próximo." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 

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

"Quero aqui primeiramente desejar os parabéns ao nosso colegas Maninho que fez 

aniversário na semana passada, que tenha muita felicidade em sua vida, tanto na questão 

política que hoje está entrando aqui na Câmara, quanto também na pessoal e profissional, 

sabe que tem um grande amigo que é mais um grande amigo que é política me trouxe, fico 

muito feliz com isso. Desejar os pesares à família do Tireco, um cidadão de nossa cidade 

que hoje aí perdeu a vida em virtude dessa doença, ele lutou bastante, a família lutou 

bastante, mas como eu disse esses dias, infelizmente nós somos um ponto aqui no estado 

que está faltando leitos, está faltando UTI para atender esta população. Só gostaria de 

deixar um comentário aqui sobre a questão da estrada da Linha Francisca, é uma estrada 

que uso bastante e na semana passada aconteceu um acidente e quase que gerou um outro 

acidente quando, hoje em dia, os veículos da prefeitura quase todos usam a Linha 

Francisca para ir a Porto Alegre e ali na altura da sogra do vereador Fábio,  no Nelson, 

estava a ambulância indo e uma seifa subindo e aquele ponto está bem delicado, bem 



 

 ATA 004/21  6 
 

 

estreito, eu deixo então o pedido verbal para a prefeitura tente alargar a Linha Francisca 

porque essa função do Sertão ter sido concluído o asfalto ali tá tendo muito movimento, a 

gente que vai ali bastante vê o movimento que tá tendo e é bem complicado, tem trechos 

bem delicados de questão de ser estreita a estrada e isso pode gerar algum acidente bem 

grave. Também eu vou deixar novamente aqui um pedido na questão daquela ponte ali na 

chácara do Hélio Garcia, ali antes da chácara da vereadora Luciane ali, a ponte tá crítica, 

vou deixar senão semana que vem vou botar uma indicação para tentar reforçar esse 

pedido. Também sou bem parceiro de sua indicação colega Marcos, essa Moção e como 

falei na Tribuna até sugiro que a gente quando vê adicione até a Brigada também porque 

realmente eles tão fazendo um baita trabalho, baita apoio nessa questão do enfrentamento 

da pandemia, acho que seria bem louvável reconhecer o trabalho dos Profissionais de 

Saúde e juntamente com a Brigada Militar." Neste espaço, usou a palavra a 

PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. "A gente faz o nosso trabalho mas nunca esquecendo aqui que tem vereadores de 

aniversário né, Vereador Leandrinho como nós lhe chamamos, que Deus te abençoe e que 

né, tá começando a tua vida, é um menino ainda, que tenha muito sucesso pela frente 

Leandro, que a gente consiga fazer um grande trabalho pelo nosso município. Nessa sexta-

feira passada, como já foi falado aqui pelo vereador Marcos, tivemos duas audiências 

públicas, das metas fiscais do último quadrimestre de 2020, uma da Câmara, que foi feito 

por vídeo conferência com o Zé, que também não quis expor muito pela idade dele, mas 

saiu tudo naturalmente bem e a da Saúde onde agradeço ao prefeito, vice-prefeito e os 

vereadores que puderam se fazer presente, secretários, a enfermeira Nádia e a técnica 

Alessandra estiveram presente, onde foi muito bom, onde houve muitas perguntas para a 

enfermeira Nádia e ela colocou como a vacinação está, como a gente sabe que hoje tá nas 

redes sociais, todo mundo com a ânsia de fazer a vacina, como eu já me coloco assim, mas 

como a enfermeira Nádia falou, tudo sobre controle, eles obedecem a norma do Estado, a 

vigilância de saúde do estado que coloca as normas para vacinação mas como falou a 

Nádia, a vacinação com os idosos acima de 80 anos, trabalho digno, muito bonito, estão 

indo até nas casas dos idosos e ainda faltando mais ou menos umas 60 pessoas acima de 

80 anos e tenho certeza quem tá escutando que tá muito bem cuidado, muito bem 

controlado, as vacinas que vem estão sendo muito bem distribuídas né conforme segue o 

trabalho delas, elas são muito cuidadosas, são eficientes e estão fazendo um trabalho 

muito sério e honesto, então nada mais justo que acreditar que quando for nossa vez 

seremos chamados, isso é uma coisa que não devemos duvidar nunca e também seguir os 

cuidados. Também hoje tivemos o óbito de uma pessoa que era daqui, família toda daqui 

né, sentimos muito que foi o covid, a gente está vendo, vendo as coisas acontecer na nossa 

porta, então nos causa mais receio e a vontade de se cuidar mais e mais então como eu 

disse aqui, vamos nos cuidar, tem pessoas nossas, pessoas de outras famílias mas que hoje 

já estão melhores de saúde como foram internadas nos hospitais não estão aceitando 

ninguém né, estão mandando de volta fazer o tratamento em casa não há lugar, não há 

UTI, esse óbito que aconteceu aqui na nossa cidade tenho toda certeza ficaram esperando 

UTI, a família até na justiça colocou e ele não conseguiu uma UTI especial, então 

aconteceu, talvez seria a hora mas a gente que é familiar não aceita isso. Também depois 

de tantas notícias né que deixa-nos preocupados tem uma notícia boa, quero dar os 

parabéns para o Deni e a Natália que até tiveram a coragem de abrir um restaurante, uma 

entrega, uma tele entrega de alimentos e que Deus abençoe eles e que tenha sucesso como 

todos os outros do nosso município como foi dito aqui nosso município tá muito bem 

servido em razão de alimentação então digo a eles que Deus abençoe né e que faça 

direitinho o trabalho deles, só por tele entrega até o momento que for pedido para abertura 
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da casa. Outra notícia boa que eu gostaria de deixar registrado hoje em rede social, 

tivemos falando com o prefeito e o vice-prefeito que estavam à Brasília, como já foi lido 

aqui nesta Casa na semana passada, uma emenda que veio para nossa saúde, um custeio 

que entra nesse ano, fim do ano para ser gasto no ano de 2022, uma emenda do deputado 

federal Marcelo Moraes, onde está sempre com os olhos para o nosso município, digo isso 

e não tenho receio de nada, é um dos deputados que nunca nos abandonou, está para vir 

fazer uma visita, será comunicado se tiver tempo nesta Casa, é uma pessoa simples, mas 

uma pessoa que olhou para o nosso município com bons olhos e que nunca mais nos 

abandonou, então obrigado Deputado Marcelo, uma emenda de R$ 260.000,00 e como a 

gente já teve na gestão, a gente sabe que a saúde é a melhor emenda para logo acontecer 

de ser gasta e comprar o que for necessário nela, não é na área do covid, é um custeio na 

área geral, como nessa última vez foi comprada duas spin com o valor que ele nos mandou 

e agora tem 260 mil que está destinado para nossa saúde, então além de tantas notícias 

que nos deixa preocupado, uma das notícias boas e eu acho que hoje ficaremos por aí 

agradecendo a todos agradeço a compreensão dos senhores vereadores, conforme foi 

conversado, diminuído o tempo de fala, mas cada um fazendo seu trabalho com muita 

seriedade. “Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia oito de março de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 01 de março de 2021. 
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