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Ata da Sessão de Posse dos Vereadores, da Prefeita e do Vice-Prefeito de
Quevedos para a Gestão 2021/2024
Ao primeiro (1º) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (2021), as
dezenove (19) horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos,
em Sessão Solene, na sede social do CTG Mangueira de Pedra do Município de
Quevedos, para dar posse aos Vereadores, ao Vice-Prefeito e Prefeita eleitos no
pleito de quinze (15) de novembro de dois mil e vinte (2020). Teve nesta
oportunidade, no Cerimonial Celso de Jesus Alves Bueno – Diretor Geral da
Câmara de Vereadores, Dr. João Antônio Dias Nágera e Cledi Nickel Dias Baggio
– servidores da Câmara como Assistentes da Mesa Diretora, sendo a sessão
presidida pelo Senhor Hélio Duarte Menezes conforme o disposto na Lei
Orgânica Municipal, Art. 11 e Regimento Interno, Artigos 12, 13 e 14. Iniciados os
trabalhos, o Mestre de Cerimônias, Celso Bueno saudou a todos os presentes,
salientou que a Mesa Diretora compõe-se pelos senhores Hélio Duarte Menezes e
José Mauro Rosa Pigatto (Contador do Município) - representando a
Administração 2017/2020. Foram reconhecidas as presenças das seguintes
autoridades e convidados: senhor Márcio José do Nascimento Oliveira – Patrão do
CTG Mangueira de Pedra; Presidente do Diretório Municipal do Partido
Democratas senhor Admar Maia Nickel e assim saudadas as autoridades, todos os
presentes foram convidados a entoar o Hino Nacional Brasileiro. Neste momento,
o Mestre de Cerimônias dando continuidade à sessão e procedendo com a posse
do senhor Hélio Duarte Menezes como Vereador eleito bem como aos demais
Vereadores no que foi lido o Art. 11 da Lei Orgânica Municipal e que finda a
leitura, o senhor Hélio Duarte Menezes procedeu com o seguinte compromisso:
“Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis,
desempenhar o mandato que lhe foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem
estar de seu povo” – texto da Lei Orgânica. Prestado este compromisso, foi-lhe
conferido o direito de assinar os Livros de Termo de Posse e Declaração de Bens
no que, em seguida das assinaturas foi anunciado que passou a presidir sessão o
Vereador Hélio Duarte Menezes que fez uso da palavra para fazer a abertura
oficial e se manifestando, na qualidade de Presidente saudou os presentes assim
como as autoridades elencadas pelo protocolo e declarando aberta a sessão solene
de posse dos Vereadores e da Prefeita e do Vice-Prefeito do Município de
Quevedos. Assim, abertos oficialmente os trabalhos pelo Presidente, Ver. Hélio
Duarte Menezes, foram nominados prestando seu compromisso com o termo
“Assim o prometo”, assinados os Livros de Termo de Posse e de Declaração de Bens
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e empossados como Vereadores para a Legislatura 2021/2024, tomando seus
assentos os seguintes Edis: Ademar da Silva Militz; Alcemar Silveira de Lima;
Érico Venâncio Padilha; Evandir do Nascimento Lemos; Ivonei Silva de Ávila;
Ivori Rodrigues Dias; Jandir Polenz Arend e, Ruti Suzana Skrebsky Vieira. Em
continuidade com os trabalhos, foi passado ao momento de empossar o VicePrefeito e Prefeita eleitos no que foi chamado o senhor Mauro Daniel Bayer para
prestar o compromisso constante na Lei Orgânica Municipal, Art. 40, que vige
com a seguinte redação: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos
munícipes e exercer o cargo sobre inspiração da democracia, da legitimidade e da
legalidade.”, assinar o Termo de Posse e Declaração de Bens onde, lido o referido
termo o Presidente declarou empossado o Vice-Prefeito do Município de
Quevedos para a Gestão 2021/2024. Em prosseguimento, foi convidada para
prestar compromisso nos termos da Lei Orgânica, a saber: “Prometo cumprir a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as
leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sobre inspiração da democracia,
da legitimidade e da legalidade e também digo do respeito.” e assinar os respectivos
Livros de Termo de Posse e Declaração de Bens, senhora Neusa dos Santos Nickel
– eleita Prefeita do Município de Quevedos onde prestado seu compromisso e
assinados os livros, foi procedida à leitura do Termo de Posse e ao final declarada
empossada a Prefeita do Município de Quevedos para o período administrativo
2021/2024. Assim, em continuidade foi anunciado que a Mesa Diretora está
composta pelo Ver. Hélio Duarte Menezes – Presidente, Prefeita Neusa dos Santos
Nickel e o Vice-Prefeito Mauro Daniel Bayer e também o senhor José Mauro Rosa
Pigatto – Contador do Município de Quevedos. Concluídas as posses, foi
convidado o senhor Mauro Pigatto para fazer o ato de entrega dos documentos de
transição entre Administração 2017/2020 à Administração 2021/2024 à Prefeita
Neusa Nickel. Procedida com as posses e a transição administrativa, anunciou-se
a manifestação dos Vereadores inscritos para esta sessão, a saber: “Ver. Ademar
Militz: minha saudação a Prefeita Municipal hoje empossada, ao Dr. Hélio Duarte
Menezes e os demais da Mesa, colegas Vereadores e Vereadora e comunidade em
geral. Quero deixar meu agradecimento muito especial aos noventa e seis (96)
votos que tive nessa eleição, agradecer o discernimento das pessoas que me
receberam em suas casas, meu agradecimento muito especial e quero deixar meu
forte abraço a todas as pessoas da Comunidade Quevedense, muito obrigado.
Ver. Alcemar de Lima: quero saudar o Presidente desta Casa Ver. Hélio Duarte
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Menezes, a Prefeita Municipal Neusa Nickel recentemente empossada, saudar
também o Vice-Prefeito recém empossado Mauro Bayer, ao Mauro Pigatto, ao Dr.
João Antônio - Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores, o nosso Diretor Geral
Celso, todos os colegas Vereadores recém empossados, o Presidente do Partido
Progressista Isaias; o Presidente do Partido do MDB – Movimento Democrático
Brasileiro - Renato da Rosa, o Presidente do Partido Democratas Admar Nickel, a
representante da Rádio Municipal Diretora Edeni, e também a todos que nos
assistem via Facebook. Em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus por hoje
estar aqui novamente assumindo uma cadeira no Legislativo, agradeço a toda a
minha família que sempre me ajudando, me apoiando e acompanhando e a todas
as pessoas que mais uma vez acreditaram em nós para assumir a cadeira no
Legislativo por mais quatro (04) anos, agradeço de coração a estas pessoas que
mais uma vez me colocaram no Legislativo e com honra, como o Vereador mais
votado, mais votado na outra vez e mais votado agora também e é isso que a cada
dia aumenta mais a responsabilidade do Vereador, por esse motivo, quero dizer a
todos que sempre vou estar à disposição e sempre trabalharei como até hoje em
favor dos Quevedenses e quero ainda saudar o Patrão do CTG Márcio Oliveira desculpa patrão por não ter saudando antes, então eu vou continuar sempre à
disposição, estou sempre disposição. Muito obrigado. Ver. Érico Padilha: boa
noite a todos. Primeiramente gostaria de saudar a Prefeita reeleita, Vice-Prefeito
eleito, Vereadores eleitos, demais Comunidade Quevedense que acompanham a
transmissão on line. Hoje é um dia muito especial na minha vida e gostaria de
agradecer a Deus por tornar este momento possível, agradeço a minha família que
esteve sempre comigo nessa caminhada e a todos que depositaram sua confiança
em mim e vocês terão uma câmera como representante do povo que com muito
trabalho e dedicação não medirá esforços para o melhor para o povo de
Quevedense e que o “grande arquiteto do universo” nos proteja e nos dê muita
saúde para bem conduzir nos trabalhos a partir de agora e, contem comigo e com
os demais Vereadores Progressistas para fazer o melhor sempre pelo nosso
município muito obrigado. Ver. Ivori Dias: minha saudação ao Presidente da
Mesa, a senhora Prefeita e Vice-Prefeito e o demais colegas da Mesa Diretora e
colegas Vereadores, saudando a mesa diretora saúdo também o Presidente do
MDB (Movimento Democrático Brasileiro) senhor Renato, Presidente senhor
Isaías do PP – Partido Progressista, nosso patrão do CTG Mangueira de Pedra
senhor Márcio. Quero me colocar à disposição da população Quevedense que
todos que precisarem, os colegas Vereadores e um agradecimento muito
Ouvidoria: ouvidoriaquevedos@yahoo.com
CJAB – Matr.: 529
“O Dirigente do Estado deve ter a competência para antecipar os problemas que ele vai enfrentar e, ao antecipar os problemas,
remediá-los, não permitindo que o tempo corroa a sua autoridade.” – Maquiavel
Rua Manuel Alves Dias, n° 3 - Quevedos/RS - 98.140-000 - Fones: (55) 3279 1057/1065
E-mails: cmvqrs@yahoo.com.br e cmvqrs@hotmail.com - Homepage: www.camaraquevedos.rs.gov.br

4

CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul

“O Poder unido é mais forte.”
1993/2021
29º de Emancipação Político-administrativa. 28º de Instalação do Município.

especialmente a minha família que me apoiaram nessa caminhada e a todos que
tivemos nessa caminhada, que estivemos nas comunidades e fomos bem
recebidos graças à Deus, e os que não puderam por causa da pandemia mas que
foi tranquilo então deixarei o meu agradecimento muito especial a todas as
comunidades Quevedense e era isso meu muito obrigado a todos. Ver. Ivonei
Ávila: Boa noite a todos. Primeiramente então eu queria saudar o presidente da
Câmara o senhor Hélio Menezes, a Prefeita Municipal Neusa Nickel, o VicePrefeito Mauro Daniel Bayer, o Contador da Prefeitura Municipal Mauro Pigatto,
Assessor Jurídico o senhor João Antônio, Diretor Celso e demais colegas
empossados recentemente e aos que se reelegeram também meus parabéns a
todos. Gostaria de agradecer a Deus também por eu estar aqui tendo essa
oportunidade, agradecer aos meus amigos e a todas as pessoas que torceram e me
apoiaram a nesse tempo; também queria agradecer em memória ao meu pai Ivori
Cardoso de Ávila que não está mais entre nós mas eu sei que ele me acompanhou
nesse tempo e me ajudou para que eu conseguisse chegar até aqui hoje, e a todas
as pessoas que me ajudaram eu quero dizer que eu vou fazer o máximo que eu
puder e desempenhar o máximo que eu puder também do meu papel como
Vereador do Município de Quevedos e estarei sempre à disposição de toda a
população para qualquer coisa que precisar, demais era isso e muito obrigado.
Ver. Jandir Arend: quero cumprimentar as autoridades aqui presentes já
mencionadas pelo protocolo, Vereadores eleitos, aos reeleitos e a comunidade que
se faz presente nesse dia aqui e agradecer a Deus por ter me dado mais uma
oportunidade de ficar mais quatro (04) anos frente ao Legislativo; agradecer a
minha família pelo apoio e já frisar que não puderam estar presente hoje motivo
de saúde; agradecer a todas aquelas pessoas que confiaram seu voto em mim para
me manter mais quatro (04) anos na Câmara de Vereadores e aquelas pessoas que
votaram mas muitas pessoas não puderam votar na gente mas torciam e tenho
certeza que algumas até uns votos arrumaram, então, queria agradecer a todos,
me colocar à disposição de todos e dizer que nós, Vereadores, somos
representantes do povo, nós temos que trabalhar pelo povo porque na verdade
quem paga o salário dos políticos é o povo então a gente tem que empenhar,
trabalhar, fazer os pedidos, fiscalizar, esse é o trabalho do Vereador, então quero
agradecer a todos que confiaram em mim e dizer que a partir de hoje estarei
sempre à disposição da Comunidade Quevedense, era isso aí. Verª Ruti Vieira:
Boa noite a todos, a Prefeita eleita Neusa Nickel, o senhor Vice Mauro, o
Presidente da Câmara Ver. Hélio e os demais aqui presentes. Quero em primeiro
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lugar agradecer a Deus por estar aqui e o meus familiares que me apoiaram e
sempre estiveram comigo, e todos aqueles que confiaram em mim para estar aqui
hoje; gostaria também de dizer ao meu irmão Elozi que esteve sempre ao meu
lado, sempre correndo comigo deixando de atender os seus compromissos para
estar comigo na campanha então quero desejar à todos um feliz ano novo e era
isso muito obrigado. Passamos neste momento a manifestação dos representantes
do Poder Executivos manifestando incialmente o senhor Mauro Daniel Bayer –
Vice-Prefeito e a senhora Neusa dos Santos Nickel – Prefeito e, posteriormente o
Ver. Hélio Duarte Menezes para suas considerações finais e encerramento.
Manifestação do Vice-Prefeito Mauro Bayer: boa noite a todos. Gostaria de
cumprimentar o senhor Hélio Duarte Menezes – Presidente desta sessão solene,
cumprimentar a senhora Neusa Nickel – Prefeita Municipal empossada,
cumprimentar aos Vereadores empossados, a todos os familiares aqui presentes, e
a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Neste momento gostaria de
fazer um agradecimento pois estamos aqui hoje devido ao esforço e o empenho de
alguns, primeiramente a Deus pois sem ele não chegamos a lugar algum,
agradecer a minha família que sempre está ao meu lado me dando suporte e
apoio; agradecer aos nossos candidatos Vereadores do Podemos bem como dos
Democratas que que colocaram seus nomes à disposição da população
Quevedense; agradecer ao meu Partido Podemos pelo total apoio de nossos
filiados e simpatizantes bem como aos filiados e simpatizantes do Partido
Democratas; agradecer a nossa equipe responsável pela coordenação de nossa
campanha que foi decisiva nessa eleição; cumprimentar Patrão CTG senhor
Marcio; agradecer às pessoas de que de forma voluntária fizeram vídeos de apoio
a nossa candidatura que muito nos orgulha; agradecer aos nossos cabos eleitorais
e as pessoas que trabalharam de forma espontânea e incansavelmente; agradecer a
toda a população Quevedense que nos recebeu em suas casas nesses quarenta e
cinco (45) dias de campanha eleitoral e por fim agradecer aos mil e noventa e nove
(1099) votos que nos deram a vitória nesta eleição: muito obrigado a todos vocês,
portanto, parabenizar a todos os Vereadores eleitos do Podemos, do Democratas,
do Movimento Democrático Brasileiro e Progressistas e dizer com certeza tanto o
Executivo Municipal bem como nosso Legislativo, nós em conjunto sempre vamos
buscar o que é melhor para nossa população. Senhores e senhoras: essa eleição
para mim foi um divisor de águas em nosso município, digo isso porque a
população Quevedense pelo que a gente percebeu nessa eleição, não quer saber e
não aceita mais a falta de comprometimento de seus governantes e sim a
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população Quevedense quer saber de reais propostas e da garantia do trabalho
voltado para todos e por isso venho aqui deixar o nosso compromisso com o
Município de Quevedos e a sua população, compromisso Prefeita Neusa, de
darmos continuidade a sua administração, a uma administração voltada para o
seu povo, compromisso de fazermos um trabalho em conjunto buscando e
ouvindo as comunidades e as pessoas que lá residem, compromisso de fazermos
uma administração voltada para todos e não para alguns buscando atender as
suas reais necessidades; dizer que eu e a Neusa vamos estar juntos nessa
caminhada pois nos comprometermos de sermos diferentes e fazermos a
diferença e para isso Neusa, pode contar sempre comigo, sempre vou estar ao seu
lado pois o meu compromisso e de todas as pessoas que estiveram frente à
campanha sempre foi o Município de Quevedos e a sua população e por fim,
gostaria de desejar a todos um feliz e próspero dois mil e vinte e um (2021) que
tenhamos muita saúde, paz e prosperidade e discernimento em nossas decisões e
que Deus nos abençoe e nos guie nessa caminhada. Um grande e fraterno abraço a
todos vocês meu muito obrigado. Manifestação da Prefeita Neusa Nickel: boa
noite. Estar aqui hoje compartilhando desse momento com a minha família, com
todos vocês aqui é uma emoção muito grande para mim; ter vinte e nove (29) anos
e conseguir chegar a essa conquista pela segunda vez é uma benção de Deus e eu
só tenho agradecer em primeiro lugar a Deus que me capacitou e me deu
sabedoria, me deu discernimento em todas as minhas decisões em cada passo, em
cada lugar que eu estive para que eu fosse assertiva em tudo aquilo que eu tinha
em mente de realizar, então a emoção toma conta da gente quando tu entra aqui
senhor Hélio - Presidente desta Casa, onde cumprimento ao senhor a todas as
demais autoridades da Mesa, aos meus familiares que estão aqui presentes meu
pai e minha mãe e aos que estão em casa, aos senhores Vereadores eleitos e a
todos os candidatos que concorreram, que ajudaram seus partidos em especial os
nossos do DEM e do Podemos a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pois a
gente sabe que dar o nome para concorrer não é uma escolha tão simples, se
colocar à disposição de uma comunidade com seu nome para ter críticas também
elogios, “estar com seu nome nas bocas” como se diz não é fácil, então, parabéns a
todos que se colocaram à disposição com a intenção de colaborar com os seus
partidos mas com a intenção maior ainda de colaborar com o Município de
Quevedos, parabéns a todos vocês pela coragem e nós candidatos eleitos reforça
ainda mais o nosso comprometimento com o Município de Quevedo em especial
com as pessoas da nossa comunidade que é por esse motivo que a gente está aqui,
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para fazer a diferença, para liderar com dignidade, com honestidade, fazer um
trabalho voltado para todos para o bem comum mas esse bem comum ele não
pode ser no papel porque no papel tudo é muito bonito, tudo muito lindo, tudo
aquilo que vem de nós tem que ser transmitido de dentro para fora, a nossa fala
ela tem que dizer quando nossa prática senhores, então, essa experiência para
mim dentro da administração foi olhar para as pessoas da comunidade e ver que
elas precisam de políticos que tenham cuidados com elas, de políticos que não
querem somente atender durante o período de campanha, que faz tudo e resolve
todos os problemas mas de político que atende durante os quatro (04) anos, que
acolhe, que orienta, que encaminha e que resolve, então, isso é que eu descobri
dentro da administração e se me perguntarem: “Neusa, tu sonhou um dia em ser
Prefeita? Não. Eu nunca sonhei em ser Prefeita, eu era apenas uma garota comum
como qualquer outra” e o sonho veio do meu pai, meu pai senhor Admar Nickel
sempre disse para mim “que um dia eu seria uma Vereadora, uma Vice, que eu
seria algo dentro da política” eu nunca, nunca acreditei eu sempre dizia eu não
nasci para isso e hoje, eu vejo pai, o quanto tu tinha razão, o quanto eu vi meu pai
e meu pai foi Progressista por muitos anos e ali começou, foi dois (02) mandatos
Vereador, três (03) mandatos Vice-Prefeito sempre trabalhando pelo povo, iniciou
o seu trabalho na comunidade de São Sebastião, então, é de lá que nós viemos, de
um povo simples, de um povo acolhedor, uma família pobre mas que sempre teve
boa intenção de ajudar os outros. Então seu Admar, quero te dizer que tudo
aquilo que tu sonhou para mim foi maior ainda a proporção e o sonho também
era teu, de um dia ser Prefeito e dentro do Progressista o senhor nunca teve essa
oportunidade, sempre no próximo mandato o senhor seria o candidato mas hoje
após ter saído e eu também fui eleita pelo Progressista com o intuito de fazer
justiça, justiça por tudo aquilo que tu viveu, tudo aquilo que tu batalhou, tudo
aquilo que tu sonhou e eu sei o quanto a gente vem de uma família pobre, eu sei o
quanto custou, o custo em se manter na política trabalhando incansavelmente
pelas pessoas, lutando para um dia tu ser o Prefeito de uma cidade e tu nunca ter
oportunidade, então, quando eu fui convidada eu fiquei quieta e foi entre mim e
Deus, tanto que tem tatuado no meu braço aqui “fé”, fé porque eu acredito muito
que Deus ele é justo e que tudo aquilo que a gente faz, o plantio ele é opcional
mas a colheita é obrigatória, então, acredito pai que tudo aquilo que tu plantou
hoje em mim tu está colhendo e não é menosprezando ninguém, mas é contando a
história da onde eu venho. Eu agradeço por tu ter me motivado, minha mãe ter
me educado muito bem, sempre me educou para mim ser uma pessoa honesta,
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honrada e batalhadora que nunca desconhece ninguém, que sempre reconhece
pessoas de todas as classes sociais, que chega bem em qualquer lugar, que faz
amizade com qualquer pessoa, que se coloca no lugar do outro, então, assim a
vocês meus heróis eu só tenho a agradecer por vocês ter me dado à vida, por
vocês terem educado tão bem e por hoje eu estar aqui representando a nossa
família, dos Santos e os Nickel, então, isso para mim é um orgulho muito grande
vim de duas (02) famílias humildes, duas (02) famílias simples e poder estar
liderando o Município de Quevedos, poder estar fazendo meu melhor dentro da
administração e sabendo que eu não sou a Neusa, hoje eu estou de salto aqui mas
eu gosto de andar mesmo é de tênis e de calça jeans, é bem mais confortável, bem
mais legal de trabalhar e eu penso assim que o trabalho ele não se dá no teu estilo,
na tua roupa, é na pessoa, o segredo é a nossa essência, é aquilo que tu faz com
aquilo que tu tem e aquilo que tu faz para o outro independente do partido,
independente da religião, independente da cor, então, na campanha pai eu quero
te dizer que orgulhei muito a nossa família porque eu fiz a campanha sem falar
mal de ninguém, então, todas as casas que eu estive ninguém vai dizer “a Neusa
falou mal da oposição, a Neusa falou mal de outra pessoa”, não, eu sei que muitas
vezes me humilharam, muitas vezes fizeram coisas horríveis, falaram coisas
horríveis mas a pessoa da Neusa jamais vai fazer isso por que não é da minha
essência e não é daquilo que vocês me educaram nem daquilo que vocês me
ensinaram e graças a Deus com essa honestidade e essa simplicidade, pai e mãe,
eu vou continuar trabalhando pelo nosso município respeitando a todos
independente do partido com muito carinho com muita atenção a todas as
pessoas trabalhando pelo bem comum que é isso que eu vim para fazer, esse é o
meu propósito e o meu lema é “gente cuidando de gente” porque eu acredito que
as coisas só vão bem quando a gente cuida das pessoas, quando as pessoas se
sentem cuidadas, é diferente a gente quando chega no comércio ou em qualquer
lugar a gente volta quando a gente é bem atendido e é dessa forma que eu
busquei passar para os colegas de trabalho, que eu busquei compartilhar com eles
e aprender também com eles que muito me ensinaram, então, eu agradeço ao
Mauro Pigatto que foi incansável e sempre me ajudou dentro da administração e
em nome dele eu agradeço a todos os colegas que se disponibilizaram me ensinar
porque como eu nunca fui Vereadora, antes eu não tinha nenhuma bagagem para
trabalhar dentro da administração, então tudo era muito novo, era um desafio
muito grande então o Alcemar Quevedo também foi outra pessoa que foi
incansável e muitos outros dali para frente passaram a me ajudar, então, Mauro a
Ouvidoria: ouvidoriaquevedos@yahoo.com
CJAB – Matr.: 529
“O Dirigente do Estado deve ter a competência para antecipar os problemas que ele vai enfrentar e, ao antecipar os problemas,
remediá-los, não permitindo que o tempo corroa a sua autoridade.” – Maquiavel
Rua Manuel Alves Dias, n° 3 - Quevedos/RS - 98.140-000 - Fones: (55) 3279 1057/1065
E-mails: cmvqrs@yahoo.com.br e cmvqrs@hotmail.com - Homepage: www.camaraquevedos.rs.gov.br

9

CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul

“O Poder unido é mais forte.”
1993/2021
29º de Emancipação Político-administrativa. 28º de Instalação do Município.

minha gratidão a ti, a todas as pessoas que fazem parte da nossa equipe e a todos
os colegas que abraçam a causa do município, de cuidar bem das pessoas, de
atender bem ao público porque o nosso objetivo é esse então eu só tenho a dizer
“Deus, muito obrigado por tudo que Tu fez por mim, que Tu continue me
capacitando e que todos os meus planos e nos projetos”, vamos ser para o bem da
comunidade e isso eu tenho certeza. Agradeço também a todas as pessoas que me
ajudaram e ajudaram ao Mauro e a todos os nossos partidos pelo apoio que
tiveram, pela dedicação e em nome do seu Ademarzinho e do Professor Juliano eu
cumprimento todos aqueles que nos apoiaram, foram pessoas incansáveis que
abraçaram a causa conosco e esse resultado hoje, eu não digo “que é da Neusa e
do Mauro, é nosso, é nosso, é de todos, os Quevedenses”, esse resultado vai ser o
trabalho que a gente vai fazer e o empenho que a gente vai ter para atender bem
as pessoas e fazer bons projetos para que a comunidade se sinta parte, esse é meu
objetivo dentro da administração, então, parabéns para todos os candidatos que
foram eleitos, que esse desafio venha a fortalecer cada vez mais e se a gente tem
amor no coração, eu sempre penso que a moral combustível por aquilo que tu faz,
quando a gente gosta daquilo que tu faz ele te promove abrir outros horizontes e,
se a gente não sabe tudo é possível aprender e o meu dia-a-dia dentro desses
quatro (04) anos foi uma intensa aprendizagem, cada dia um desafio novo,
vencendo obstáculos, em dois mil e dezessete (2017) teve o temporal, em outubro
de dois mil e dezessete (2017); em dois mil e dezenove (2019) teve a seca; em dois
mil e vinte (2020) também pandemia, então, todos esses fatores dificultam a gente
trabalhar e administrar o município, mas mesmo com tudo isso a gente conseguiu
então eu acredito que em dois mil e vinte e um (2021) de agora em diante serão
anos melhores, é isso que a gente busca e com fé em Deus e força de vontade de
fazer a diferença, com certeza a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho
pelo nosso município, então, um grande abraço a todos, também parabéns para
minha colega Maclaine Moura que está de aniversário hoje, ela é Secretária de
Finanças do Município, está nos assistindo então beijo grande no coração dela,
saúde paz, realizações e todas as pessoas que nos ajudaram que Deus bençoe a
vida de vocês, obrigado por confiar em nós, por acreditarem no nosso potencial e
tenho certeza que as mulheres estarão representadas dentro Executivo e todas as
pessoas da comunidade porque a gente vai trabalhar pelo bem da coletividade.
Um forte abraço a todos e um dois mil e vinte e um (2021) abençoado. Muito
obrigada. Manifestação do Ver. Hélio Menezes: como Presidente quero agradecer
a Patronagem do CTG Mangueira de Pedra, na pessoa do senhor Márcio Oliveira
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em nos ceder esse recinto para que nós pudéssemos fazer uma sessão solene,
gostaria de agradecer também aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde
que estão aí atento visto que nós estamos numa pandemia, agradecer as demais
pessoas que participaram da organização de cerimonial o João Antônio, o Celso e
a Cledi meu muito obrigado a vocês; quero agradecer também a presença de
imprensa falada e escrita da Rádio Municipal de São Pedro do Sul, o Jornal O
Cidadão que nos dão a honra de estar cobrindo essa sessão; quero agradecer
também a Prefeita pela parceria para que nós possamos estar transmitindo ao
vivo essa sessão via internet, que transmite que é o Adriano da Ruraltec. Eu
gostaria em primeiro lugar de parabenizá-la Neusa pela sua reeleição, desejar a
você muito sucesso e que seja em tudo que tu fizeres venha em benefício da nossa
comunidade; agradecer Mauro também pelo teu trabalho e desejar sucesso e que
tudo que eu trabalho também seja voltado e benefício do nosso povo. Hoje é um
dia onde nossos sonhos tornam-se realidade, de agora em diante caminhamos
juntos, uma nova missão, missão que cada um de vocês Quevedenses
depositaram nas urnas nas últimas eleições, de sermos a sua voz, o seu defensor
dos interesses da coletividade, quero agradecer de modo muito especial a todos
que votaram em mim, cento e onze (111) votos que me fizeram seu representante
pois cabe ao Vereador representar, ou seja, buscar junto a sociedade preocupações
coletivas levando ao debate na Casa Legislativa, legislar, debater e aprovar lei
geralmente são enviados pelo Executivo, que venham atender as necessidades do
nosso povo para o crescimento e a melhoria da nossa cidade, participar e aprovar
o nosso orçamento, fiscalizando para que seja equilibrado e seja distribuído de
forma equitante, ou seja, parte para folha de pagamento como é um percentual já
estipulado, quitação nossos fornecedores inclusive parabenizo a administração
pois vem mantendo a folha em dia assim como os fornecedores em dia e dizer a
nossa administradora também destinar parte desses recursos aos bens e serviços
que venham beneficiar e eu sei que foi intenção, que venham beneficiar nossos
Quevedense, e nós, Vereadores devemos atuar no equilíbrio democrático, fazer
com que os Poderes Executivo e Legislativo, independentes e harmônicos entre si,
o progresso de um município só acontece quando os lideres unem suas forças na
conquista do benefício e da melhoria de qualidade de vida de toda a população;
desta forma agradeço a todos pela presença e desejo a todos um feliz dois mil e
vinte e um (2021) e declaro encerrada a sessão solene. Muito obrigado a todos.” E
por fim, todos foram convidados para que em posição de respeito, juntos,
entoassem o Hino do Município de Quevedos. Os trabalhos foram presididos pelo
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Ver. Hélio Duarte Menezes, secretariados por Celso Bueno – Diretor Geral, Dr.
João Antonio Dias Nágera - Assessor Jurídico, e Cledi Nickel Dias Baggio Servidora da Câmara. A ata digitada, na forma do Regimento Interno, será
assinada pelos Vereadores, a Prefeita e o Vice-Prefeito, empossados para a Gestão
2021/2024.
VER. HÉLIO DUARTE MENEZES
PRESIDENTE
Assinam:
Ver. Ademar da Silva Militz

Ver. Alcemar Silveira de Lima

Ver. Érico Venâncio Padilha

Ver. Evandir do Nascimento Lemos

Ver. Ivonei Silva de Ávila

Ver. Ivori Rodrigues Dias

Ver. Jandir Polenz Arend

Verª Ruti Suzana Skrebsky

NEUSA DOS SANTOS NICKEL
PREFEITA

MAURO DANIEL BAYER
VICE-PREFEITO
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