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Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no 

Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a sexta 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, Jaire Varlei de Menezes Ferreira, 

Leandro Garigan da Silveira, Marcirio de Souza Silva, Marcos Cesar Garcia, Mateus de 

Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, a Presidente Laureni, 

invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 05/21, 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 

007/21 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 08 de março de 

2021; Of. LEG. n° 010/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 012/2021; Of. LEG. 

n° 011/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 015/2021. 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 FABIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Queria deixar os parabéns aí para nosso colega Marcos Garcia aí 

que estava de aniversário ontem aí, que Deus te ilumine e que seja essa pessoa aí sempre, 

que é um baita amigo. Queria desejar ao nosso secretário de obra também, o Toninho aí, 

que assumiu essa semana aí, que eu possa fazer um bom trabalho aí para nossa cidade aí 

que todos precisamos aí e juntamente com ele aí desejar boa sorte aí a Daiane Trapp que 

assumi amanhã a Secretaria da Fazenda aí também, desejar um bom trabalho para ela aí. 

Eu semana passada, questão aí dessas redes sociais aí, eu estava olhando uma publicação 

aí e me obriguei a me manifestar aí, que eu acho que nosso colega Leandrinho aí e o 

Marcirio aí tiveram numa localidade aí fazendo umas fotos aí da estrada aí aonde eu 

conheço muito bem aquela estrada ali, faz 20 anos ali que eu trafego naquela estrada ali, 

tenho muito conhecimento ali, então até tive contato até com o Vereador Marcirio, 

perguntei se ele tinha conhecimento naquela estrada ali, ele até me disse que não, que 

seria a primeira vez que ele estava passando ali e aí até tirei umas fotos aí, eu não se vão 

conseguir abrir agora aí, que aquela estrada ali sempre uma estrada muito complicada, 

há pouco tempo começou a ter tráfego de caminhões naquela estrada ali, carros, acho que 

nem carros antigamente não passava ali, então foi feito um trabalho há 3 anos atrás ali, 

eu tirei fotos da estrada ali, aonde foi feito um rebaixamento de uma lomba lá na estrada 

lá que não teria condições de caminhões cruzar era simplesmente uns trilhos aquela 

estrada, nem dava para chamar de estrada e foi feita essa ponte a mais ou menos uns 6 

meses a prefeitura fez esta ponte, não tinha acesso nenhum de caminhão, condições de 

cruzar em cima desta ponte, o acesso é daquele lado da ponte ali, cruzava dentro da sanga 

tá, quando chovia não tinha condições de cruzar, tinha que cruzar dentro da água, 

patrolamento daquela estrada, meus colegas, foi feito a 40 dias, a 40 dias foi feito o 

patrolamento daquela linha ali, então eu tive até em contato com o pessoal lá... essas fotos 

dá para ver, esse barranco aí tem mais ou menos um metro e meio de altura, onde foi 

baixado, bem onde os colegas bateram  a foto ali ó, esse ano não tinha trânsito nenhum de 
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caminhão naquela estrada ali, hoje a mais ou menos, no ano passado, faz 3 anos que foi 

feito esse serviço aí ó, isso aí saiu bem mais ou menos uns 10 mil metros de lenha de um 

empresário lá de Butiá lá, que até eu tive em contato com ele falando ali que ele até 

parabenizou a administração do Barão porque ele fez isso aí com serviço particular dele, 

ele trouxe máquinas particular para fazer e ele disse que depois de feito a prefeitura 

sempre disponibilizou máquina para fazer o patrolamento daquela estrada ali, então eu 

queria deixar dito assim aos colegas, assim ó, eu não usei isso aí como um trabalho em 

grupo, isso para mim é perseguição política, eu acho que a gente deveria ir como 

vereadores, procurar abranger mais, eu acho que a gente tem capacidade de ver mais, 

mais que isso aí, trabalhar na área da Educação, da Saúde e da Agricultura, eu acho que 

a gente tem que trabalhar, trabalhar junto pelo melhor do Barão, eu para mim é só uma 

perseguição política." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje uma sessão um 

pouco diferente, com nós só Presidente  e secretário aqui na Tribuna, para o pessoal 

entender que nós estamos mantendo o distanciamento, medida de prevenção do covid-19, 

todo mundo de máscara, usando álcool gel, então acho que isso é mais um recado de nós 

representantes da comunidade para todo mundo se cuidar, se cuidar sua família, cuidar 

seu vizinho, quanto mais distanciamento, quanto mais o uso da máscara, do álcool gel, 

procurar fazer só o necessário na movimentação com pessoas e isso acho que vai ajudar 

nós atacar e segurar um pouquinho esse vírus aí que está nos prejudicando bastante, 

colhendo muitas vidas que a gente podia estar, hoje ainda podia estar junto. Presidente, 

como de costume meu e para não me alongar muito, eu só quero dar uma esplanada sobre 

duas indicações que uma indicação e pedido de informação que vou colocar em votação 

depois para ser mais rápido, um pedido indico à secretaria de saúde que se informasse 

com o Ministério da Saúde sobre a portaria nº 37, foi publicada agora dia 21 de Janeiro 

no Diário Oficial da União onde redefine o registro das equipes de atendimento primário 

e saúde mental no Cadastro Nacional de estabelecimento de saúde, isso pode ser muito 

importante porque pode abrir nesse ano de pandemia que já se vem desde 2020, pode abrir 

lacunas para verbas, então é uma readequação das equipes quando foi criado novas 

dotações orçamentárias e pode haver dinheiro ali para os municípios receberem, mas para 

isso o município tem que estar adequado a algumas coisas que estão nessa portaria, até 

poderia ter trazido mas procurando ela vai ter toda informação, então eu estou indicando 

ao secretário que, talvez já tenha visto alguma coisa, mas que veja com mais afinco sobre 

essa situação e também um pedido de informação no sentido de sabermos as últimas 

portarias de nomeação do conselho fiscal, conselho administrativo e do comitê de 

investimento dos recursos do Faps, para gente saber como que tá rolando, quantos valores 

existem lá, quem são os administradores né, porque sabemos que são valores altos, são 

valores investidos, eu sei que são pessoas super idôneas, super responsáveis, só para gente 

tocar juntos porque sabemos que aconteceu em municípios vizinhos situações estranhas, 

então aqui só para a gente manter o conhecimento dessa situação como fiscalizadores que 

somos município." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Agradecer 

as palavras da presidente sobre os profissionais de saúde, hoje trabalho na secretaria de 

saúde também sei da dificuldade que estamos enfrentando e deixar aqui meu 

reconhecimento a todos, pessoal da limpeza, motoristas, pessoal do administrativo que 

trabalham na secretaria de saúde também, recepcionistas, a enfermagem, os médicos, 

enfermeiras, agente comunitária de saúde lá no ESF, todos são de grande importância 

neste momento, é difícil, é complicado, todo mundo tá cansado, as pessoas, os cidadãos 
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comuns já estão cansados por estar a tanto tempo isolados nesse isolamento, imagina os 

funcionários da saúde, profissionais de saúde que estão além de todos os esgotamentos 

que estão tendo, estão tendo uma sobrecarga muito grande de trabalho, agradecer as 

palavras e peço a Deus que abençoe a todos os profissionais do SUS aqui em nosso país. 

Também gostaria aqui aproveitar e deixar um convite para que todos os vereadores visitem 

as unidades de saúde, se inteirem de como é que as coisas estão funcionando, às vezes a 

gente tá tendo muitas críticas, muitas mal interpretações e poucas pessoas que buscam se 

inteirar mais do que está acontecendo, infelizmente a semana passada tivemos aí um 

péssimo exemplo por parte do executivo onde a gente tanto incentiva que a população 

valorize o comércio local e tivemos esse triste episódio, um carro flagrado em Cerro 

Grande do Sul fazendo compras, o Executivo tomou a sua posição que achou viável, que 

acho que cabia no momento, vamos ver se vai existir mais alguma, os seguintes 

desdobramentos disso aí, vamos acompanhar e provavelmente na semana que vem 

estaremos entrado com um pedido de informação nesse sentido. Gostaria de rapidamente, 

hoje o tempo é curto, é cinco minutos só, parabenizar os novos secretários Toninho e a 

Daiane, a Daiane uma excelente profissional no Sicredi, minha colega administradora, 

com certeza vai fazer um bom trabalho na Secretaria do município...de Fazenda. Fazer um 

breve comentário sobre a indicação que fiz hoje, a questão de uma técnica, que o município 

venha a ter um engenheiro Agrícola no município, um agrônomo e que a veterinária passe 

a 40 horas, eu creio que nosso município é um município agrícola, essencialmente rural, 

tem que ter estes profissionais, hoje mesmo estava vendo uma reportagem onde no país da 

Europa, na Holanda que é do tamanho do Estado do Espírito Santo no Brasil, lucra mais 

com as exportações de agricultura do que o Brasil inteiro, tudo por que investiu em 

tecnologia para a Agricultura, hoje em dia com quantas pragas diferentes aparecendo, 

com tantos herbicidas, tantos adubos diferentes, tanta coisa nova que tá surgindo no 

mercado agrícola, no agronegócio, não tem mais como o agricultor não se manter 

atualizado para isso nada mais justo que o poder público ter seus profissionais a 

disposição do Colono, do Agricultor, a gente passa muito trabalho às vezes, coisas que se 

tiver um cara competente, capacitado, pode estar ajudando bastante nessa área que é tão 

delicada. Gostaria de deixar aqui uma cobrança que o executivo, hoje tá indo novos 

projetos de lei a votação e o próprio vice-prefeito foi meu colega no mandato passado, a 

gente sempre cobrou bastante, hoje eu deixo aqui o pedido que quando tenha projetos 

assim que venha até essa Casa explicar, dá uma debatida conosco, não custa tá dando 

uma debatida, conversando, uma explicação. Com relação ao comentário do colega Fábio, 

eu não vejo como uma perseguição política colega Fabio, o povo cobra da gente que a 

gente... na época da eleição tu teve aqui, depois tu nunca mais botou os pés, e acho que o 

vereador Maninho na ocasião [ininteligível] vereador Marcirio também fizeram sua parte, 

foram atrás, correram, foram visitar a comunidade, fizeram o que o povo quer e cobram 

da gente, infelizmente às vezes falta tempo para gente fazer isso aí, mas deixo aqui minha 

saudação aos colegas que estão fazendo isso aí. Com relação à união, só gostaria de 

deixar um pedido, um comentário, tenho percebido que semanalmente o prefeito, o vice, 

tem se reunido com os vereadores da base para explicar os projetos, explicar as ações do 

governo, eu deixo o pedido que convide a oposição também, nós também queremos 

trabalhar pelo nosso município, nós não estamos...eu tenho certeza dizer que não estou 

defendendo bandeira partidária defendendo meu município, então deixo aqui o pedido 

para que sim, como falei na primeira Sessão, que trabalhemos com união na prática não 

só no discurso." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu vim aqui para... eu uso 

política, a gente tem que usar é aqui na Câmara de Vereadores em algumas situações, eu 



 

 ATA 006/21  4 
 

 

não uso minhas redes sociais e nem meus grupos de WhatsApp para fazer política a não 

ser na época durante a campanha que é de praxe todo mundo fazer, mas teve um indivíduo 

aí que postou um áudio num grupo onde tinha mais de 100 pessoas no grupo, falando de 

mim, que se achava um galo, machão e andava com uma merda de um 22 na cintura, eu 

acho que ele tá enganado porque eu não me acho o galo, não me acho machão, me acho 

uma pessoa normal, e se é merda não sei mas eu ando, às vezes eu ando porque eu tenho 

porte, ando legalmente né, então mas não tenho esse costume de dizer que eu sou o cara, 

que eu não sei o quê, não, bem ao contrário, se eu olhar as duas pessoas vão saber quem 

é que se diz ser cara, quem é que né, como que eu iria cobrar do prefeito por aquela 

situação que aconteceu em Cerro Grande, eu digo para esse nosso morador baronense 

que eu ia cobrar do mesmo jeito que eu cobrei as diárias, inclusive um dos únicos 

vereadores que cobrou as diárias do prefeito Elomar no primeiro mandato, do mesmo jeito 

que eu cobrei a entrada do cara que roubou a patrola do município, o Paulo Onça, do 

mesmo jeito ia cobrar, simples assim, eu não passo a mão nem na cabeça do meu pai, nem 

do meu irmão, nem parente nenhum meu e nem amigo, se tiver errado infelizmente tem que 

se pagar, tem que se arcar, acho que sim não sei se era rancho que nem esse indivíduo 

falou, não sei o que o secretário estava no Cerro Grande, acho que isso acontece várias 

vezes em outras administração inclusive na administração do PP quando era motorista de 

ambulância muitas vezes levei secretários fazer compra em shopping, mas eu era simples 

funcionário, tinha que ficar quieto se não tomava na orelha, mas então isso não é de hoje 

que acontecem, infelizmente ele foi filmado e os outros não foram e a gente sabe que 

acontece, então não adianta crucificar o cara também porque ele é motorista, inclusive 

secretário no mínimo levou muitas vezes outros secretários; que eu não saia de dentro da 

prefeitura também, esse senhor falou, mas é lógico que eu não saio porque quem estava 

comandando a prefeitura...a secretaria de obras a qual eu trabalho, era o prefeito e o vice 

e eles estão ali dentro, então quase todo dia vou ali pegar ordens deles; essa pessoa 

também queria saber o que eu faço como funcionário público, essa pessoa sabe porque 

andou na Invernada batendo foto de mim, pena não postou a foto que eu estava 

trabalhando, ele disse que não trabalho, mas não quis postar as fotos que eu estava 

trabalhando antes do comentário, engraçado isso. Sobre o meu primo não tenho o que 

dizer porque ele é de maior, ele tem superior para mandar nele, não é eu que mando que 

nem está dito; que eu carneio por ai ilegal e vendo alguns pedaços de carne, bueno, eu 

pergunto aqui, tem vários vereadores, vereador Lagarto conhece, tenho certeza, várias 

pessoas que carneiam, o Maninho tenho certeza que conhece, o Marcirio, Marcos, todos 

vereadores que aqui estão e eu digo sim, o colono que me ligar para mim carnear eu vou 

carnear porque eu mesmo compro só carne de colono, comprei um freezer para ter carne 

boa do nosso colono que cuida o bicho com carinho e os bichos são fortes, acho engraçado 

que essa pessoa depois que foi para rua se contrariou nosso prefeito, inclusive falando que 

eu fiz, eu tô fazendo CR no município, já fiz mais de 150 CRs dentro do município, CR para 

quem não sabe é certificado de registro de arma para caçador, para atirador esportivo 

pela Polícia Federal, desses 150 em toda vizinhança, Mariana, Sertão, São Jerônimo, 

Butiá, Cerro Grande, só teve um CR de todos que eu fiz que não saiu porque a pessoa não 

era de boa índole, adivinha de quem é... desse senhor, então de repente é esse ciúme que 

ele tem e muitas vezes ele disse assim também que eu sou apenas um funcionário público, 

sou um funcionário público com muito orgulho, não passei num concurso, passei já em 4, 

5 concursos entre os primeiros, sou um cara dedicado, é uma pena que ele tá colocando 

uma amizade de irmão no meio dessa conversa toda, eu e o vereador Maninho se criamos 

juntos, fui padrinho de casamento do Maninho, nós vivia junto, espero que essa política 

que muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o poder, não atrapalhe a nossa amizade 
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do passado que era muito bonita, todas vezes ele falou que ele e o irmão dele não têm medo 

de mim, mas não tem que ter medo de mim, sou pessoa do bem, sou uma pessoa que ajudo 

todo mundo, sempre ajudei inclusive o irmão dele que é vereador hoje sabe disso, que eu 

sou um cara bem regular e a questão que ele me falou no final que qualquer coisa vai 

botar as algemas no vereador e cassar, eu tenho para dizer para ele que só tem um jeito 

de cassar um vereador fácil, é com a compra de voto, isso eu tô com a consciência bem 

tranquila, mas a comunidade sabe os comentários que tem de quem comprou voto por isso 

se elegeu, eu não sei de ninguém que comprou voto mas a gente vê o povo comentando, 

então é só este desabafo que eu queria deixar porque eu não vou discutir em redes sociais 

e nem status, mais para frente vai ser a justiça que vai resolver quem tá certo quem tá 

errado, o troço já está tramitando então não tenho muito problema. Queria deixar uma 

coisa para o final, essa Câmara nunca teve tão desunida em 28 anos de Câmara de 

Vereadores que eu conheço um bocado para cá, tem vereadores que só querem fazer 

hahahaha, é uma pena pessoal, é a pena que isso aí não traz união, o que tiver errado eu 

tô junto para cobrar, isso sempre fiz junto com outros vereadores, vereador Marcos era 

minha oposição, sempre respeitei, hoje tá junto com meu partido, mas é essa questão do 

destino e de repente está comigo hoje porque nós nunca tivemos um pedaço de ofensa, isso 

que eu digo para os novos vereadores, preste atenção, vamos trabalhar para o município, 

essas picuinhas te denunciar uma árvore que derrubou num lugar e ameaçar Prefeito com 

fotinha, isso aí não leva a nada, só leva, só para finalizar presidente, só leva essa situação 

de daqui a pouquinho tá tudo quanto é fiscalização de fora fiscalizando nossos colonos, 

nossos agricultores que ás vezes precisam de 10, 20 metros de estrada para melhorar ser 

acesso a sua lavoura, então tenho para dizer, só para finalizar,  que a administração de 

fazer ameaça e coisarada foi anterior ao ano passado, agora o prefeito tá trabalhando 

sem ameaça." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero fazer uma queixinha aqui 

que um eleitor me fez essa semana, ele teve lá em casa, a uns 15 dias atrás passou uma 

carregadeira lá na propriedade dele, ali no Arquimedinho, filho do Arquimedes, e abriu 

uma valeta para dentro da lavoura dele, ele não vinha trabalhando na estrada, fazendo 

estrada e nem tapando valos, só apenas passou lá e chegou e enfiou a carregadeira e abriu, 

toda água que vinha do lado do cerro vai entrar para dentro da lavoura dele, ele fez esta 

queixa essa semana e me pediu para mim falar isso aqui que ele quer descobrir qual é o 

operador que estava neste dia na carregadeira; eu disse para ele isso aí é uma coisa que 

não se faz; não estava trabalhando fazendo estrada, ele apenas só enfiou a carregadeira 

e abriu uma valeta para a água que vir entrar toda para dentro da lavoura do cara, a 

lavoura dele já tem problema de peste no fumo, achei um serviço muito mal feito e também 

quero parabenizar e agradecer ao prefeito e administração do nosso prefeito a respeito 

das estradas, o povo tão reclamando das nossas estradas que tá as entradas tão ficando 

sem fazer, só que nós temos que mostrar para as pessoas, explicar para a realidade que tá 

acontecendo no nosso município, nós temos uma dificuldade ali ó, teve a semana passada, 

segundo o que eu sei, 6, 7 funcionários da secretaria de obra que estavam afastados por 

causa do covid e aí as pessoas não entende que não como a Prefeitura dentro de um mês 

aí  patrolar o Barão inteiro e as entradas junto, aí o Prefeito optou por isso aí, patrolar as 

principal para depois voltar fazer as entradas, eu concordo com que o prefeito tá fazendo 

porque pode tá ruim ali 1 quilômetro longe da tua casa já está a estrada principal, mas tu 

entrou na principal tu vem no Barão ou vai até aonde você ir, você vai desenvolver o 

andamento do seu carro, claro que nós queremos ver todas as estradas prontas no nosso 

município, isso aí é uma coisa que nós mais queremos, eu tenho andado, tenho analisada 

a situação do nosso município, eu tenho andado bastante porque eu não me elegi vereador 
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para ficar dormindo em casa mas a gente entende a situação que o município tá passando 

por causa dessa covid aí, nós temos com falta de funcionário e o Prefeito não tem como 

fazer e contratar e botar outros trabalhar no lugar deles que estão afastados. Também 

agradecer ao prefeito pela... sempre que a gente fala com ele, ele atende a gente com muito 

carinho e muita humildade porque o prefeito, nosso prefeito é um cara humilde, um cara 

simples que todo mundo sabe, não é à toa que ele ganhou2 eleições, ele não ganhou 2 

eleições por acaso, ele ganhou pelo trabalho que ele  faz  pela pessoa que ele é e eu defendo 

o meu Prefeito e vou seguir defendendo, se ele errar eu não concordo com o erro dele e 

nem de ninguém, se eu errar eu assumo meus erros porque eu sou homem para assumir o 

que eu faço. Quero dizer para os colegas Vereador, tá desunida nossa Câmara aqui porque 

tá vindo causa pessoal aqui nós somos vereador do povo baronense que nos botaram aqui, 

aqui nós temos que trabalhar em união para o povo, eu sou unido com todos vocês, não 

tenho nada contra nenhum dos colegas vereadores, se achar que tem, venha e conversa 

comigo, não tenha nada contra nenhum dos vereador que estão aqui porque com desunião 

nós não vamos a lugar nenhum, mas com união nós vencemos e quero também pedir para 

os colegas aí Vereador, para o povo que estão nos assistindo, eu tô com a minha cunhada 

em Porto Alegre baixada na UTI desde de segunda-feira, estamos passando uma grande 

dificuldade, deu um AVC, foi operada, quando foi anteontem foi sedada, tá numa situação 

complicada, foi como é que se diz ali, foi... tá com os aparelhos ali que é os últimos 

aparelhos que é botado ali, está encubada desde anteontem e para o povo ver a 

situação  que tá o nosso país, o nosso estado, nem eu não posso ir lá visitar ela, nem o 

marido dela que é meu irmão pode ir lá visitar ela, a coisa é séria e não é covid, o problema 

dela não é covid, mas não tem como a gente ir lá visitar, vocês já pensaram, pense bem se 

cuide pessoal que estão nos assistindo, vocês pensem bem, uma pessoa baixada no 

hospital, a sua esposa, sua irmã ou sua mãe e você não poder ir lá nem visitar, nós não 

podemos ir lá visitar, ir lá é só perder tempo, vamos ser barrado na porta, não entramos 

lá, graças a Deus tivemos... arrumei uns doador de sangue essa semana e uns colegas, uns 

amigos, estenderam a mão, foram lá doar sangue, precisava de doador de sangue, até isso 

está muito difícil da gente conseguir doador de sangue, um não pode ir por uma coisa 

outro não pode ir por outra, outro não pode porque tem medo de ir lá, mas graças a Deus 

a gente conseguiu, tá lá, de ontem para cá ainda piorou mais porque aí deu uma 

pneumonia também, pegou lá  no hospital, tá a situação tá muito crítica, então vamos se 

cuidar pessoal, vamos se unir, vamos trabalhar pelo nosso município e não vamos trazer 

causa pessoal aqui para dentro é isso que eu peço para todos vocês, eu tô aí de braços 

abertos ao diálogo com qualquer um."  Usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI 

"Gostaria de falar, o vereador Mateus falou sobre os projetos, esses projetos vereador 

você recebeu eles, eles no momento que chegam aqui nesta Casa eles são distribuídos pela 

Solange, pela Dalvana, ou pelo Jocinei, são distribuídos a todos os vereadores, nem nada 

impede que o senhor até o Executivo, até ao prefeito e ele atende a todos com igualdade 

para se tiver qualquer dúvida, eu tive lá hoje com todos os projetos, conversamos né e eu 

acho que é uma coisa transparente, o trabalho dessa Casa né é para o povo e todos os 

projetos que aqui chega, tem que ser discutido e vocês tem que estar bem ciente do que 

trabalham, sempre digo que nesta Casa não tem partido, tem trabalho e a confiança que 

o povo passou para eleger os vereadores, temos compromisso de retribuir. Gostaria de 

deixar um recado aqui, que a veterinária está atendendo as segundas-feiras, terças-feiras 

o dia inteiro e nas sextas-feiras, então se o pessoal alguém não souber ainda, venha nesses 

dias que é segundas, terças e sextas-feiras." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, 

Emendas Supressivas e Projetos de Lei:  INDICAÇÃO Nº 020/2021 DO VEREADOR 
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MATEUS que seja criado o cargo de Engenheiro agrônomo no município, bem como que 

na próxima contratação o cargo de veterinário seja modificado para 40 horas. 

JUSTIFICATIVA: Pelo município ser de origem econômica extremamente agrícola, tais 

cargos se mostram de vital importância para o desenvolvimento da agricultura no 

município e diversificações, pois com as evoluções tecnológicas e biológicas se mostra 

cada vez mais necessário a contratação de professionais qualificados no município. 

INDICAÇÃO Nº 021/2021 DO VEREADOR MARCOS INDICA a Secretaria da Saúde 

que se já não feito, informe-se sobre a Portaria n° 37 publicada em 21/01/2021 no DOU 

(diário oficial da união) onde redefine registro das equipes de atenção primaria e saúde 

mental no cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES). PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 025/2021 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI E MATEUS que 

seja providenciado limpeza, roçada e patrolamento da Estrada dos Correias na Água Fria. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que 

seja providenciado a colocação de placas indicativas nas pontes do município e guarnição 

nas mesmas, a fim de evitar acidentes. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/2021 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento da 

estrada que sai na esquina da Capela Santa Terezinha, indo até a estrada do picadão, na 

localidade Zona dos Pachecos, com melhorias de todas as entradas de residências existentes 

nesse trajeto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2021 DO VEREADOR MATEUS 

que seja providenciado a construção de um bueiro no terreno ao lado da capela mortuária, 

bem como que seja emparelhado o referido terreno para que o mesmo seja usado para 

estacionamento. Justificativa: Por a capela estar localizada em uma lomba se torna difícil 

o estacionamento em dias de velório, a proprietária do terreno autorizou o uso do mesmo 

para este fim. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/2021 DO VEREADOR FABIO 

que seja providenciado a troca de lugar de postes de luz que encontram-se na estrada da 

rua Luiz Gonzaga Dalbem, bem como que seja feito um estudo de ligar a referida rua a rua 

Egidio Canisio Fink, que sai na entrada do Barão, abaixo do Posto do Fernando. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 030/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E MARCIRIO 
que seja providenciado auxilio com as máquinas para a reforma da ponte que dá acesso à 

residência do Senhor Delmar Jass, localizada no Arroio Grande, o morador dispõe do 

material, precisando somente do auxílio das máquinas para realizar a reforma da ponte. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada da Linha 

Montauri e Data dos Coutinhos, entrando antes da chácara da Nida, saindo na Linha 

Brandão. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/2021 DOS VEREADORES 

LEANDRO E JAIRE VARLEI que seja providenciado patrolamento das ruas do centro 

e limpeza dos bueiros entupidos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/2021 DA 

VEREADORA LAURENI que seja providenciado a retirada do pé de plátano do 

cemitério, ou que seja buscado uma parceria com alguma firma que tenha equipamentos 

para a retirada da mesma, pois a tempos esta arvore vem causando muitos danos aos 

túmulos que encontram-se abaixo e perto dela. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

034/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado a colocação de uma 

lixeira na entrada da pedra, localizada na Linha Nova, próximo a residência do Senhor 

Emiliano Lima. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/2021 DO VEREADOR 

MARCOS que relacione as portarias da última nomeação do Conselho Fiscal, 

Administrativo e do Comitê de investimento dos recursos do FAPS, bem como relatório de 

valores atualizados, investimento e relação de beneficiários se existirem. PROJETO DE 

LEI Nº 011/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um 

(01) engenheiro (a) civil para atender excepcional interesse público pelo prazo que 
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especifica e dá outras providências. EMENDA SUPRESSIVA N° 001/21 AO PROJETO 

DE LEI N° 017/21. PROJETO DE LEI Nº 017/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a realizar transferência de recursos próprios para o consórcio intermunicipal de gestão 

ampliada da região carbonífera – CIGA – para aquisição de dois leitos de UTI para o 

Hospital de caridade de São Jerônimo e dá outras providências. EMENDA SUPRESSIVA 

N° 001/21 AO PROJETO DE LEI N° 018/21. PROJETO DE LEI Nº 018/21 Ratifica 

protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir 

vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos 

na área da saúde. PROJETO DE LEI Nº 019/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar emergencialmente um (01) profissional Técnico de enfermagem com curso em 

sala de vacinas para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 020/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar emergencialmente um (02) Serventes para atender excepcional interesse público 

pelo prazo que especifica e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 021/21 

Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 20.000,00, no orçamento 

vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 022/21 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente dois (02) 

profissionais Técnico de enfermagem para atender excepcional interesse público pelo prazo 

que especifica e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 023/21 Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar emergencialmente um (01) profissional Enfermeiro para 

atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. 

O vereador Jaire Varlei pediu vistas ao PROJETO DE LEI N° 016/21. Após, passou-se 

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

VARLEI, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Bem eu já fiz aquele pedido ali Presidente, acho que é uma coisa 

justa, que nem eu falei antes é certo que a máquina não vai lá agora só daqui uns 3, 4 

meses e aí como é que aquela gente vai sair lá? vai ser difícil, mas tomara Deus que arrume 

esta outra máquina e mande lá fazer a estrada deles porque eles estão sofrendo demais e 

mais pior vai ficar aí para frente e das pontes ali eu tinha pedido como o vereador colega 

Angulista tinha pedido as placas também, é uma coisa que é bom para todo mundo porque 

vai ficar sinalizado, hoje nós temos praticamente sem sinalização nenhuma, o que tem tá 

apagado e tem as moitas lá, acho até que foi o marido da Dalvana que roçou numa ponte 

lá, na primeira ponte ali perto do Gordo, eu sei que passa ali, como é o nome dele? chama 

o Desembolado, vou dize... estava roçando lá, acho que a única que tá limpa é aquela ali, 

mas é isso aí e vamos trabalhar, que nem o vereador Angulista falou nós não somos unidos, 

mas também ninguém procurou para nós ser unidos né; até hoje por enquanto... eu acho 

certo trabalhar unido, é...o vereador Fábio está aqui também, ele sabe disso, o Alvício, o 

Marcos, o Marcirio, mas se é para trabalhar unido, vamos trabalhar unidos para o bem 

do município e é isso aí pessoal." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 

PP, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"Gostaria aqui de rapidamente parabenizar ao colega Marcos pelo aniversário na semana 

passada, muitas felicidades, alegrias em tua vida colega. Também gostaria de parabenizar 

aqui o Sicredi, pois achei muito interessante uma atitude que eles tomaram, eles 

ampliaram o horário de atendimento do banco, hoje estão atendendo até às 6 horas da 

tarde com virtude da pandemia, essa que é a lógica, ampliar horários, infelizmente os 

poderes públicos têm tomado atitudes diferentes dessa encurtando horários, mas não, o 

certo pela lógica é ampliar horários, se tinha dez pessoas para ir dentro de duas horas, ia 

ficar cinco pessoas por hora, agora em 8 horas vai ficar muito melhor, com certeza é uma 

lógica muito interessante, parabéns a essa empresa .De novo vou ter que fazer uma 
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reclamação com relação aos pedidos dessa Casa, vai para 2 meses que nós estamos em 

Sessão e não veio nenhuma resposta até agora, o prazo constitucional é 30 dias e já vai 

para 60... 50 dias e não veio nenhuma resposta, nenhuma resposta, de nenhum dia, nem 

do primeiro nem do último dia, além das atrasadas do ano passado, deixo aqui meu 

protesto, meu repúdio. Peço aqui desculpas a algumas pessoas que têm me procurado às 

vezes e talvez eu não tenha conseguido atender com a mesma agilidade que sempre 

procuro mas como falei antes a questão do convite tem nos tomado bastante tempo, mas 

sigo sempre à disposição da comunidade para atender tudo que estiver ao meu alcance. 

Cada um tem seu modo de trabalhar, eu tenho meu modo de  trabalhar, talvez alguém não 

concorde com meu modo, os vereadores aqui todos têm seus modos  de trabalhar, talvez 

possam não concordar com o modo de trabalhar, mas não posso o modo de trabalhar 

porque ninguém aqui é perfeito, mas vi bastante falando da questão da desunião aqui, eu 

tenho, eu já tô  vindo do segundo mandato, no outro mandato como eu sempre disse aqui, 

eu fiz grandes parceiros nessa Casa e infelizmente tá tendo bastante desunião sim nessa 

Casa, mas deem o exemplo antes, questões dessas reuniões que é feito com o prefeito, aí é 

feito uma reunião com o prefeito, não é convidado a oposição, vai para uma votação, os 

vereadores da base tão por dentro de coisas que nem no projeto não estão, foi falado aqui 

do negócio da vacina de metade o tempo o ESF, eu não acredito [ininteligível] passou pelo 

secretário da saúde essa ideia da Técnica de enfermagem ficar meio turno no ESF sendo 

que tem uma técnica de enfermagem lá, se passou por ele até me admiro mas creio que 

não por isso que a gente tá passando trabalho aqui na unidade com uma técnica a mais aí 

vão tirar a metade do turno desta técnica, que a nível de sinal essa técnica Alessandra é 

uma excelente profissional, deixo aqui minha saudação ao trabalho dela, mas eu sim como 

digo sempre, eu tô disposto trabalhar unido, mas a união tem que ser entre os dois lados, 

não adianta um lado trabalhar para a união e o outro vai trabalhar quando convém, então 

deixo aqui o meu pedido, sim vamos trabalhar unidos, mas vamos trabalhar de verdade, 

vamos trabalhar unidos de verdade, não só no discurso." Usou a palavra o VEREADOR 

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

que se faziam presentes. "Eu queria aqui agora falar, falam tanto em união nesta Casa 

aqui e eu queria dizer porque quando antes de começar a primeira Sessão porque que não 

chamaram nós os nove vereadores para nós sentar e conversar sobre as suas cadeiras que 

até o vereador Mateus questionou muito que o ano passado estava sentado onde era a 

cadeira do Marcos Garcia e trocaram e aí botaram um lado, um lado oposição e um lado 

da turmada deles aí eu fui reclamar para Presidente, já é três vezes que eu reclamo para 

ela e ela só dá desculpinha daqui, desculpinha dali e todos os colegas também conversando 

com eles, eles fala assim: ah não tem nada a ver a cadeira, mas então se não tem problema 

porque que não troca então, eu procurei o advogado ele falou para mim que é o meu 

direito, se eu tô me sentindo ruim nesta cadeira eu tenho meu direito de trocar porque o 

meu diploma é igual ao deles, não tenho um diploma mais que o outro e também vem aqui 

dizer sobre estes ataques de Facebook que falam aí, eu tô com a minha consciência 

tranquila porque o pessoal mandam mensagens para mim, se estão mandando mensagem 

é sinal que não tá chegando lá a máquina, entendeu? Pode tá fazendo um trabalho bom 

passando na geral então se ela tá passando na geral não tem o que falar, agora senão 

entrou na entrada a gente sim tem que tentar achar uma solução só que o prefeito só 

conversa com eles, com a gente não, então meu compromisso é esse, meu compromisso é 

com povo e aí eu também tenho outra coisa pra dizer, que o colega vereador aqui Rodrigo 

falou sobre a carneação, eu acho que não vejo nenhum problema, se ele tá falando que 

não, só que o direito é para todos, eu tenho amigo meu que se interessa em carnear então 

eu vou ajudar o rapaz, botar uma câmera fria e vamos começar a carnear também, se a 
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prefeitura acha que não tem problema, direitos iguais e também quero dizer aqui que o 

pessoal aqui do Centro estão reclamando muito sobre a limpeza das ruas que venho 

batalhando em cima aí e as estradas também, direto no meu Facebook mandando que não 

estão dando exemplo aqui e eu perdendo tempo na estrada, mas eu acho que não tô 

perdendo tempo porque é que nem o Mateus falou, até agora não chamou ninguém lá na 

prefeitura, do nosso partido, que estamos 4, só do PMDB tão socado todo dia lá, chegam 

tá brigando qual é que chega primeiro, isso aí eu tô vendo, um bando de sei lá eu, de 

repente dizer puxa-saco porque estão brigando ali para ver quem é que chega primeiro, 

só que nós não chama né, então o direito eu acho que é igual para todos e eu tenho a dizer 

que meu trabalho é esse, não vai mudar... a também quero falar outra coisa, que hoje 

conversei com o vereador Rodrigo aqui e ele conversando com ele, ele falou, falei que as 

estradas tá uma vergonha e tal, ele falou olha, o que eu posso te dizer Maninho que eu tô, 

tô aí, falei com o prefeito se ele me liberar para trabalhar o dia inteiro, não cobro hora 

extra, então para ver que eu não tô com perseguição política nenhuma aqui, se ele fazer 

isso aí eu vou dar os parabéns para ele porque é assim, se eu tô cobrando pelas coisas 

certas, se ele fizer isso aí vai ter um baita de um trabalho, só que eu dei uma ideia para 

ele, se ele pegar uma Linha, dos Pacheco ou Água Fria, fazer a geral e as entradas porque 

é o que o povo tá pedindo, então essa daí eu tenho que dar os parabéns para ele e eu vou 

lá falar com o prefeito para ele liberar essa máquina imediatamente para fazer esse serviço 

que aí a população vai ficar muito faceira e o meu boa noite a todos." Usou a palavra o 

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu hoje quero fazer uma declaração 

aqui que eu tô vendo umas acusações da minha parte, do meu trabalho que não é a 

realidade, não é isso que eu trabalho, eu conforme essa política, campanha foi uma 

campanha diferente, foi nas casa, não teve palanque, a gente não sabia o modo que cada 

um vai trabalhar, então eu trabalhei com as mesmas palavras que o colega Maninho 

trabalhou, eu sempre dizia para o povo, vou trabalhar par ao povo, eu vou defender o 

povo, então hoje o pessoal me chama nas localidades, nas região ali para apresentar os 

problemas que se encontram e eu vou, eu fiz o compromisso com o povo, eu vou e tô sendo 

acusado de perseguição política e não é porque, e provo que não é porque lá na minha 

comunidade os colegas vereadores pediram a reabertura de uma estrada e eu parabenizei 

eles, dei todo meu apoio, agora eu, se eu entrar na localidade de outro vereador é 

perseguição política, isso aí não tá correto meu amigo, a gente tem que fazer política para 

todos, igual para todos e todos que precisarem de mim eu vou estar pronto para apoiar 

sendo uma coisa que seja boa para o povo pode contar comigo, os outros que estão aí 

podem contar com meu apoio." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do 

MDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Queria 

fazer um...só relembrar assim uma, uma, uma citação do vereador Mateus que é sobre a 

questão do que aconteceu com o carro da prefeitura nessa semana passada, foi tomada 

todas as medidas que deviam ser tomadas e o que deve continuar já deve estar começando 

a ser feito, pode ficar tranquilo Mateus que isso é uma cobrança nossa, não é porque nós 

somos vereadores da situação que a gente vai acobertar situações que não deviam ter 

acontecido, vereador Rodrigo comentou também que companheiro, isso acontece muito 

em outras situações, mas infelizmente como diz, como alguém falou, serviu como boi de 

piranha, muita gente acontece de usar o carro para isso ou pra aquilo situações de 

passando algum lugar, mas infelizmente ali foi gravado, foi pra rede social e aconteceu o 

que tinha que acontecer. Eu queria também dar as boas-vindas para o secretário de 

obras  que tá vindo aqui, o Toninho, que semana passada eu falei Amilco, alguém não 

conheceu, o Toninho Raphaeli e quero reafirmar também a necessidade de um estagiário 
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na Secretaria de obras, precisamos alguém lá para atender a comunidade, a pessoa chega 

lá para falar com o secretário, o secretário está no trecho com as máquinas, não tem 

ninguém, isso não pode acontecer, vou reafirmar de novo com o prefeito, a gente precisa 

de alguém lá, pelo menos para dar um boa tarde, bom dia,  uma boa noite, secretário tá 

aqui, tá lá, tá aqui o número dele, liga ou quer que eu entre em contato, alguma coisa tem 

que ser feito nesse sentido e também aproveito para dar os parabéns para Daiane que vai 

assumir a secretaria da fazenda, que eu tenho certeza absoluta que vai ser uma pessoa 

100% no setor que falamos já em reuniões que seria excelente que ela conseguisse assumir 

aquele setor ali. Queria comentar também sobre a questão, da queixa da oposição, de que 

não são, não conversam com o prefeito sobre os projetos, meus queridos, o prefeito está 

de portas abertas para conversar com vocês, vocês sabem disso, inclusive vereador 

Maninho, já tiveram reuniões com o prefeito, Vereador Marcírio, vocês já tiveram 

reuniões com o prefeito, inclusive reuniões nossas, da situação teve reuniões que não 

estava todos vereadores, então acho que essas reclamações de distribuição de cadeira, de 

reunião com o prefeito, reunião com secretários, isso tem que acabar, isso tem que acabar, 

isso tá enchendo o saco, com perdão da palavra, nem só meu, mas de quem nos olha, a 

pessoa não quer mais saber disso aqui, a pessoa não quer mais saber de briga de vereador 

aqui porque o vereador vai sentar no lado direito ou lado esquerdo, já criamos nova 

situação ali com projeção da ata lá na parede lá para o Vereador Leandro poder ver, 

acredito que ele não veja bem mesmo mas lá fica melhor; outra coisa, não adianta nós 

ficar reclamando e ficar metendo foto de ponte ruim, estrada ruim, hoje eu tô com quinze 

fotos ali para colocar aqui, de estradas feitas, só que deu um problema que a gente não 

vai passar, acho que não há necessidade, mas eu acho assim ó, mostramos os defeitos, 

mostramos as partes boas também, não adiante nós só paulear, só paulear, só paulear, daí 

vem dizer que está sendo perseguido politicamente, claro que não, mas quem gosta de 

apanhar só, ninguém gosta de só apanhar, então a mesma mão que bate é a mão que 

acaricia, né vereador Mateus? Nós usamos este ditado um dia, então elogiem quando for 

feito o serviço, mostrem as situações que foram feitas, não só reclamem, não só reclamem 

do que é feito, tá? eu acho que por aí que vai acontecer a união, só reclamar não vai dar 

certo, agora mostrar o que é feito vai dar certo. Queria muito Presidente, agradecer as 

parabeniza coes dos colegas, muito obrigado e desculpa não poder fazer confraternização 

que mediante a bandeira preta, pandemia, não podemos fazer... mas aconteceu em 

situações aí né... e queria também dizer presidente que aqui estava assistindo, só para 

concluir, eu estava assistindo a nossa sessão no Facebook né para ver o que o pessoal tá 

perguntando, que não tão perguntando e uma pergunta de uma assistente ali sobre o 

calçamento, muito bem respondido pelo vereador Rodrigo, que os calçamentos das ruas 

que estão em trâmite tem uma empresa que foi contratada para fazer isso, esse que nós 

votamos aqui vai fazer outras partes burocráticas, então queria deixar aqui para nossa 

amiga que estava assistindo ali, a Márcia Souza lá que fez a pergunta e deixar dito; 

também para concluir um aplauso mais forte ainda à nossa servente... a enfermeiras, 

saúde, vereador Mateus vigilante da saúde, todo mundo que tá trabalhando demais e tá 

tentando salvar o máximo de pessoas nessa pandemia do covid 19."  Neste espaço, usou a 

palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na 

abertura da Sessão. "Como o Marcos estava falando na rua também, também perguntei ao 

prefeito hoje, ele me disse que quarta-feira, quarta-feira, as pessoas que estão ansiosas 

como eu, está vindo o dono da empresa, onde já foi pago o restantezinho que faltava para 

empresa, já foi pago, quarta-feira tá vindo a empresa, o dono da empresa e a engenheira 

e vão até a rua lá para ver o começo do andamento dos trabalhos tá Marcos? isso foi o 

que o prefeito me passou hoje; quanto ao Vereador Mateus falou das respostas, farei um 
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ofício Mateus, enviarei ao prefeito, a gente gosta do certo, o que é certo é certo, o que não 

é não é; outra coisa, vejo aqui tantas reclamações, isso até me choca muito, gostaria de 

deixar dito que não tenho diferença com nenhum de vocês, com ninguém, estamos aqui 

para...que prometemos nas casas das pessoas oferecendo trabalho para quem confiou em 

nós e não tá aqui dizendo tantas coisas que destrói, a gente não é nada gente, a gente está 

vendo aqui na nossa frente o que tá acontecendo com esse triste covid, destruição, nós não 

queremos isso, nós temos tudo para trabalhar, nós temos o povo que acreditou em nós, 

para quê essas picuinhas? eu acho que é hora de terminar isso, vamos se abraçar, vamos 

trabalhar, a prefeitura é pública, é aberta, o prefeito nunca me chamou lá e eu tenho 

interesse de ver o que que tá acontecendo, qual é os projetos que vamos votar e qual é a 

ciência do projeto e eu vou na prefeitura e não vou todos os dias não, eu tô indo muito 

pouco, tá sendo muito restrita a entrada lá, hoje eu fui, semana toda passada fui só na 

segunda e na terça porque tinha uns documentos para ser assinados, eu acho que tá vendo 

muita, muita conversa desviada, isso aí é feio, o povo não gosta disso minha gente. Quanto 

que falou aqui em cadeiras, aqui foi colocado uma situação, a oposição, a situação, a 

oposição, aqui nessa Casa não tem partido, eu já cansei de dizer isso gente e se quiserem 

trocar, troquem com seus colegas não me oponho a isso, isso, isso até é feio para nós, 

quantos candidatos que não se elegeram, gostariam de estar aqui hoje sentado em uma 

cadeira dessas, para quê esse tipo de discussão? vamos pensar em trabalho para o 

município, é isso que eu quero e essa cadeira ali que o vereador Maninho tá excluindo 

tanto, tá sendo colocado um telão para que fique mais visualizado para você e no próximo 

ano, não sei que a mesa diretora será trocada, eu gostaria de sentar naquela cadeira, que 

ninguém, se opuser, aquela cadeira seria minha né, não tem, o povo, o povo não gosta 

disso, acho que vamos parar por aí, vamos parar com essas conversas de diferenças 

políticas, vamos trabalhar para o nosso povo que é isso que eles esperam de nós e vamos 

nos cuidar gente, cuidar do nosso povo, cuidar da nossa família, cuidar de nós né e é muito 

importante e vamos vencer trabalhando, como a gente falou no trabalhadores da saúde, a 

gente incluiu todos, médicos, enfermeiros, técnicas, recepção, as meninas que atendem na 

recepção, na limpeza, os motoristas, os atendentes aqui da farmácia também ficam 

expostos, da Secretaria da Saúde até o secretário, coordenador, então eu acho assim, 

enfim todos merecem nossos aplausos e com a benção de Deus esperando que chegue a 

vacina, né gente, é tudo que nós queremos e que certamente não demora para acontecer." 

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

para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e três de março de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 15 de março de 2021. 
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