
 

 

 

 

ATA Nº 09 /2020 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, terça-feira, às dezoito horas 

e trinta minutos, reuniram-se em sessão on-line, em caráter ORDINÁRIO, sob 

a Presidência do vereador Edelvan Cossetim da Silva, os seguintes Edis: 

Arnaldo Mariano de Oliveira, Daniel Bertoldo Streit, Elésio Roberto da Silva, 

Inês dos Santos Bueno,Jeferson Sedinei Moura da Silva, Roque Clairto da 

Silva, Sirlei Cleci Rolim e Veranice Santos. Invocando a Proteção Divina o 

Presidente declarou aberta a Sessão.  

DEVIDO AOS CASOS DE CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO A 
SESSÃO FOI TRANSFERIDA DE PRESENCIAL PARA ON-LINE. 

PERÍODO DAS COMUNICAÇÕES: 

A Vereadora Veranice Santos saudou ao presidente, aos demais colegas 

vereadores das diferentes bancadas, aos funcionários da casa, diz que não 

poderia deixar de se pronunciar nessa sessão on-line, que acontece devido ao 

vírus que está assolando a nossa região, relata que infelizmente também se 

encontra em isolamento, que já é do conhecimento de todos que em sua 

família tem um caso, o de seu irmão Joel, o qual se encontra na UTI em Santa 

Rosa, mas que graças a Deus ele está bem, diz que conversam todos os dias, 

fala que segundo a médica que o atende a perspectiva é muito boa, que está 

até surpreendendo os médicos, está evoluindo muito bem, depois de ter 

chegado em estado grave, fala do teste rápido ao que o irmão se submeteu e 

após o exame de sangue, onde ambos deram negativos para a covid-19, mas 

ele sempre piorando e explica que como os exames deram negativos teve 

contato com seu irmão, para auxiliá-lo naquele momento, diz que então por ter  

tido contato direto se encontra em quarentena, porém relata que não tem 

sintomas, que está bem e feliz também por ser irmão estar evoluindo em seu 

quadro lá no hospital, a vereadora fala que acha importante que todos tenham 

cuidado redobrado porque agora já chegou na nossa região e diz que parece 

que veio com todo o vapor, diz que a Administração sempre teve todo o 

cuidado desde o início e cada vez mais esses cuidados devem ser redobrados, 

parabeniza toda a equipe da saúde que está fazendo um excelente trabalho 

juntamente com a Administração, os quais estão na frente se arriscando para 

cuidar e para que a população se cuide, diz que é muito importante se 

cuidarem e que quanto mais puderem ficar em casa melhor será, porque esse 

vírus se alastra rápido, diz que está no aguardo para fazer o exame, que  
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espera que não tenha o vírus, pois não tem sintoma nenhum, fala que isso 

sirva para os demais que já estão há tempos em suas casas, que permaneçam 

em seus lares, até isso se amenizar, pois estamos no inverno e é um momento 

complicado, diz que cada um fazendo a sua parte, logo se acabará com isso, 

fala que há muitos comentários maldosos sobre as pessoas que pegaram o 

vírus, mas diz que ninguém pegou porque quis, que espera que ninguém mais 

pegue esse vírus porque é muito triste, que acompanhou e viu o quanto é 

difícil, pede para cada um se proteger, ficar em casa, usar máscara e álcool em 

gel, parabeniza o presidente Edelvan pela atitude de fazer a sessão on-line e 

finaliza desejando uma ótima sessão a todos;O Vereador Arnaldo Mariano de 
Oliveira saudou ao presidente Edelvan, aos demais colegas vereadores de 

ambas as bancadas, e aos funcionários da casa, diz que acha muito importante 

a preocupação dos colegas, que temos sim que ter muitos cuidados com essa 

doença, pois fala que somente o isolamento social evitará a transmissão em 

nossa cidade, deseja boas melhoras ao irmão da colega Veranice e a todas as 

pessoas do nosso município que estão em isolamento ou com essa doença 

confirmada e finaliza pedindo que Deus abençoe a toda população do nosso 

município;O Vereador Daniel Bertoldo Streit saudou ao presidente e aos 

demais colegas vereadores, relata sobre o número de casos que estão tendo 

na nossa região na 17ª Coordenadoria, que dá um total de 80 casos em toda a 

região com 3 óbitos, que então é importante para quem sai para as cidades 

vizinhas, devem redobrar os cuidados, principalmente para quem vai à 

Chiapetta onde deu um surto grande da covid-19, fala que em nosso município 

ainda tem bastante gente em isolamento, que entraram em contato com as 

pessoas já confirmadas com a covid-19, o vereador relata sobre as fakes news 

que aconteceram essa semana, que diziam que a Secretaria da Saúde estava 

omitindo o número de casos do município, que haveriam bem mais casos dos 

que eram divulgados, diz que não tem como sonegar alguma informação, que 

os testes eles vem contados do Estado, são usados e depois são prestados 

contas de todos, fala que as pessoas que vão fazer o exame particular em 

hospitais, os hospitais entram em contato com o município, que é passado para 

a Secretaria da Saúde, que é um protocolo a ser feito, fala que não fica um 

número que não passa pela secretaria dos municípios, relata que chegou uma 

denúncia na promotoria, onde a Secretária teve que responder, juntar toda a 

documentação de números de testes feitos até agora no nosso município, diz 

que isso vem tirando o foco dos tratamentos que devem ter mais atenção, fala  
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que criando essas bobagens ocasiona mais trabalho que não seria necessário 

no dia-a-dia nesse momento, deixa assim sua indignação por algumas pessoas 

do município criarem fake news que vem atrapalhando o serviço e a boa 

divulgação que vem sendo feita no nosso município e finaliza dizendo que a 

Administração está em investigação para descobrir quem está fazendo isso;O 
Vereador Elésio Roberto da Silva saudou ao presidente, aos demais colegas 

das diversas bancadas, e aos funcionários da casa, parabeniza ao colega 

Edelvan nosso presidente, pela transmissão da maneira que foi mais 

adequada, através do whatsapp, parabeniza aos colegas que já se 

pronunciaram, fala sobre o relato e levantamento que o colega Daniel fez dos 

municípios com casos, infelizmente o nosso já com casos confirmados da 

covid-19, que esperava que isso não fosse acontecer, que tinha fé, que tem 

esperança que isso não se alastre, que não venha aumentar ainda mais os 

poucos casos que tem, mas que para o nosso município que é pequeno é uma 

incidência grande, pois diz que um município com apenas 2.000 habitantes e 2 

casos confirmados, tem as pessoas que tem o vírus e são assintomáticas, que 

o vírus não se manifesta, fala que pede a Deus pelo irmão da colega 

Veranice,que também é seu amigo, que vai orar para que ele se recupere logo, 

que espera que a colega Veranice não tenha pegado esse vírus, que esteja 

fora de risco e que Deus dê muita saúde que não venha a ter problema com o 

coronavírus e nenhum dos colegas também não venham a ter, nem seus 

familiares, pede a Deus que proteja a todos, à nossa comunidade, à 

comunidade regional e o mundo, diz que esse ano foi um ano muito difícil, pois 

a tempos  só se vem falando disso, e as pessoas vem se estressando com 

essa situação dessa pandemia, fala que a gente tem que fazer a nossa parte, 

temos que nos precaver e orientar pessoas que ainda não acreditam nessa 

doença, diz que temos que ter fé em Deus, que Ele que é o nosso Criador, Ele 

que sabe das coisas do mundo, Ele que é a chave, a solução, e que se Deus 

quiser ele vai abençoar a cabeça do homem, dos cientistas, da medicina para 

descobrirem a vacina que venha a curar desse vírus que assola o nosso globo 

terrestre, finaliza desejando uma excelente sessão a todos, que Deus abençoe 

a todas as famílias e que Deus dê logo a cura para quem está acometido dessa 

doença e que não permita aos que ainda não estão doentes pegarem também, 

que a nossa comunidade e as demais comunidades não sejam atingidas, que 

se encerre aí essa pandemia e que a nossa vida possa voltar a normalidade o 

mais breve possível com a bênção de Deus;A Vereadora Inês dos Santos  
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Bueno saudou ao presidente, aos colegas vereadores, fala que se junta a 

preocupação dos colegas sobre essa doença que está abalando o nosso 

mundo e que hoje está perto de nós, mas diz que devemos ter fé em Deus em 

primeiro lugar, diz que sabe que ninguém pega essa doença porque quer, que 

dá o apoio às famílias, que está orando que Deus venha a dar saúde para 

essas pessoas que foram contaminadas, diz que é um momento de grande 

preocupação e deseja as famílias em especial à família da colega Veranice e 

se Deus quiser irá parar por aí, ninguém mais vai ser contaminado, Deus vai 

estar presente e dar saúde e força para trabalharmos,  a vereadora parabeniza 

a Secretaria da Saúde em nome da Secretária Bianca e da Simone, pois está 

acompanhando todo dia e vê a grande preocupação delas, também dá o seu 

apoio e força, e pede que Deus ilumine a todos que estão na saúde 

trabalhando e dê bastante proteção e finaliza agradecendo e desejando uma 

boa sessão a todos;O Vereador Jeferson Sedinei Moura da Silva saudou ao 

presidente, aos demais colegas vereadores, diz se juntar aos colegas nas suas 

colocações, diz que devemos sim nos cuidar e orientar os outros a fazerem o 

mesmo, fala que não devemos julgar ou reprovar quem contraiu, porque 

ninguém pegou porque quis, diz que devemos sim é rezar e pedir a Deus para 

que nossos amigos se recuperem logo, fala ter ficado muito feliz quando 

mandou mensagem para o Joel, o qual respondeu que está bem e se 

recuperando, diz que está junto aos colegas no que precisarem dele, está a 

disposição, fala que essa pandemia serviu para mostrar e comprovar o belo 

trabalho que a Secretaria da Saúde vem fazendo, não só agora, mas no 

decorrer dos anos, diz saber da dificuldade que existe no sistema de saúde do 

nosso país, o Estado atrasando repasse, enfim, vários obstáculos para serem 

superados, mas diz que a equipe da saúde de nosso município sempre 

desenvolveu um excelente trabalho, fala que são os nossos heróis, nosso 

escudo humano contra a covid-19, deseja que Deus proteja a todos e finaliza 

desejando uma ótima noite;O Vereador Roque Clairto da Silva dispensou a 

palavra;A Vereadora Sirlei Cleci Rolim saudou ao presidente, aos demais 

colegas vereadores e aos funcionários,diz estar preocupada por essa doença 

que está se abatendo no nosso município, fala que o Prefeito está certo em sua 

tomada de providências, que agora que chegou em nossa cidade inicia-se o 

nosso problema, então acha que tem que redobrar os cuidados, que as 

pessoas que são suspeitas devem ficar em casa, que não fiquem transitando, 

diz que não é preconceito para quem tem a covid, que é cuidado, pois uma  
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pessoa pode transmitir a muitos, diz que temos que redobrar os cuidados 

nossos e de nossos familiares e vizinhos, fala que em relação a Administração 

o Prefeito acertou em seguir o protocolo estadual, para que não venham 

problemas para o município depois, diz que acha certo as aulas não 

começarem agora, pois não é o momento e o comércio deve tomar mais 

cuidado e se precaver enquanto é tempo, pois o risco chegou agora e daqui 

para frente temos que tomar muito cuidado, parabeniza as funcionárias da 

saúde pelo trabalho que vêem fazendo, eficiente, tudo em ordem, correndo 

todos os dias fazendo a sua parte, relata a distribuição de quites pela 

Assistência a população, fala que foi de coração e demonstra que estão 

preocupados e que estão fazendo o seu trabalho, pede que Deus abençoe e 

que não seja mais ninguém atingido, para que termine por aí esse vírus, fala 

que quanto a Secretária Bianca, ela não deve se preocupar com os 

comentários maldosos, porque ela sabe do trabalho dela e todos sabem a 

profissional eficiente que é, agradece ao trabalho da Secretária e a todos que 

estão enfrentando  a pandemia de frente, pede a população que respeite o 

distanciamento social e finaliza agradecendo e desejando uma boa sessão a 

todos;O Presidente passou a Presidência a Vice-Presidente Inês dos 
Santos Bueno para se pronunciar; O Vereador Edelvan Cossetim da Silva 
saudou a presidente, aos demais vereadores, agradece a todos que se 

disponibilizaram para a realização da sessão on-line, pela parceria de todos da 

Câmara, que sempre que se precisa estão dispostos,relata que sobre a 

situação da covid-19 em nosso município está bem complicada,também em 

municípios vizinhos chegou rápida e se espalhou,diz que por nossa cidade ser 

pequena a contaminação é mais rápida,pois todo mundo circula nos mesmos 

lugares, o vereador agradece ao pessoal da saúde,diz ter essa semana 

conversado com o Prefeito, cumprimenta a Bianca pelo belíssimo trabalho que 

estão fazendo, não deixando ninguém na mão, fala dos comentários maldosos 

que fizerem em relação a saúde, que infelizmente há pessoas maldosas que ao 

invés de dar uma opinião que possa ajudar a sociedade,acabam apenas 

julgando contra,diz que tudo está sendo investigado em sigilo,para descobrir 

quem está por trás das publicações e que isso sirva de exemplo e que se faça 

justiça, fala que a Secretária Bianca está excelentíssima em seu trabalho,o 

vereador agradece também a Cleci da Assistência Social que essa semana 

distribuiu os quites a população,a qual também está fazendo um belíssimo 

trabalho,deseja também melhores ao Joel, irmão da colega Veranice e também  



 

 

 

 

ATA Nº 09 /2020- FOLHA 05-CONTINUAÇÃO 

à colega por estar isolada, fala que espera que não venha a acontecer nada 

com ela e que ocorra tudo bem em sua estadia em casa e finaliza agradecendo 

a todos e desejando uma boa noite. A Presidente devolveu a presidência ao 
vereador Edelvan Cossetim da Silva. Não houveram matérias para serem 
baixadas e votadas. O Presidente deu por encerrada a Sessão, marcando a 

próxima sessão para o próximo dia 23 de Junho às 18h30min, que devido a 

pandemia da covid-19, ocorrerá de forma on-line e eu Eliane Moura dos Santos 

da Veiga, Agente Legislativo, lavrei esta ATA que após lida será assinada pelo 

Presidente e demais Vereadores presentes. 

 

 

 


