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ATA Nº 046/2018 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA – 20/NOVEMBRO/2018 – Ao 

vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de 

Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a trigésima oitava Sessão Ordinária, do 

segundo ano da sétima legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento 

a Presidente Ieda Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas dando a posse ao 

Vereador Júlio Cesar Fraga da Silva o qual assumiu a cadeira do vereador Milton 

Remelink. Foi realizada a eleição para o segundo secretário da Mesa Diretora onde foi 

aclamado o vereador Leonardo Vieira. SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS: PDT/ PTB / PT / MDB / PRB. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Mateus 

Marcon / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. 

Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira /Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues / 

Ver. Júlio César / Ver. Renato Machado e Leonardo Vieira. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. /Jair de Oliveira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Verª. Ieda 

Bilhalva / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Leonardo Vieira/ Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato 

Machado / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Júlio César e Ver. Paulo Vargas. EXPEDIENTE: 

Foi feita a leitura do Boletim nº 043/18. COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. 

Leonardo – Saudou a todos. Hoje gostaria de falar um pouco sobre essa polemica que 

está aí essa semana dos médicos cubanos e essa questão me preocupa bastante, porque 

já temos uma demanda bem precária no nosso estado e enfim, no nosso país, sobre a 

saúde e principalmente sobre médicos. Isso me preocupa bastante porque nós temos a 

dependência muito grande sobre Canoas e Canoas está bem precária, inclusive, ontem a 

secretaria de saúde me ligou, o meu tio iria fazer um exame hoje e foi o tempo de pegar 

a requisição dele ali na secretaria de saúde, quando eu cheguei em casa tocou o telefone 

o pessoal da Ulbra avisando que estava cancelada a consulta dele. Ele teve câncer no 

intestino, passou por seis cirurgias e estava lá para fazer mais exames para talvez fazer 

outro, aí tu vês a gravidade disso. Tendo mais essa carência desses médicos cubanos vai 

ficar muito mais difícil a situação desse nosso pessoal, inclusive da gente que necessita 

desse sistema único de saúde, mas manda quem pode e obedece quem precisa. Também 

gostaria de lembrar que dia 18 de novembro completou 181 anos da nossa brigada 

militar, que também vem fazendo esse trabalho, as vezes sem condições de estar 

trabalhando com seu salário parcelado. E também hoje, 20 de novembro dia da 

consciência negra, mas espero que essa consciência negra não seja só no dia 20, todos 

os dias, porque essa consciência e esse trabalho depende de toda a sociedade. Gostaria 

também de compartilhar com vocês, eu li um trecho outro dia sobre a vida da gente, que 

a gente está aqui nesse mundo de viagem e muitas vezes pessoas se preocupam, vamos 

falar no meio político, lá em 2020, como vai ser, como vai estar 2020, mas não se 

preocupam com essa nossa viagem, que importante para nós é a viagem não o destino, 

temos que curtir a nossa viagem, temos que fazer acontecer para depois no nosso 

destino, a gente saber o que vai fazer, um exemplo, pessoal vai para a praia, não curti a 

viagem, quando chega na praia está um tempo ruim e tu não aproveita nada do teu 

destino, então acho para nossa vida devemos aproveitar essa viagem, porque mesmo a 

noite quando estamos dormindo essa viagem não para, seguimos sempre de viagem, 

devemos ter mais consideração com a nossa viagem. Boa sessão. Ver. Jair – Saudou a 

todos. Venho falar em nome da bancada do PT, que nem o vereador Leonardo falou, nós 

estamos carentes e vamos ficar mais carentes ainda da saúde. Aqui não é uma crítica que 

eu venho fazer, aqui é só uma fala. Quero dizer para vocês que eu não vou criticar e 

nem falar bem, mas que vai fazer falta esses médicos aqui no Brasil, vai. Só o tempo vai 

resolver, eu duvido que alguém desses médicos brasileiros vão querer atender o Lot Pop, 

as comunidades mais carentes, os assentamentos, nós não vamos ter médicos e a 

precariedade cada vez maior no município e no país. Eu venho aqui dizer que estou 
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muito triste com isso, porque nós deveríamos aumentar, não diminuir e nós estamos 

diminuindo e a falta vai começar a fazer esses dias e acaba ano e entra ano e nós vamos 

sofrer sim, Eu queria que o pessoal ficasse atento, não é uma crítica, estou falando uma 

coisa que está acontecendo , mas eles disseram que o presidente nem assumiu, mas não 

é o novo presidente, só uma fala que ele fez bastou para acontecer isso no pais. Quero 

parabenizar o vereador Leonardo pela sua eleição aqui e dar boas-vindas ao vereador 

Júlio que já esteve nessa casa e agora está voltando. Seja bem-vindo, vereador. Boa 

sessão. Ver. Júlio – Senhora presidente, boa noite. Saudou a presidente da câmara 

vereadora Ieda. Professora Ieda, e amiga particular nosso. Uma pessoa que nos ajuda 

muito na arte comunitária. Parabéns pela eleição vereador Leonardo, fui pego de 

surpresa vereador, faltou nós conversamos, eu fui candidato sem saber. Vereador Pedal, 

já conheço a muito tempo na arear de esportes, faz um trabalho muito bacana e hoje se 

destaca como vereador não só no esporte como todas as áreas, é um guri jovem e que 

tem muito para dar nessa cidade. Parabéns pelo seu trabalho vereador. Tenho 

acompanhado e vejo as pessoas elogiando o seu caráter, a sua postura, está de parabéns. 

Vereador Marcon, dom de família, o pai que tem essa eleição que vocês fizeram agora 

em 2018, magnifica, aumentando a votação, contrariando aquilo que as pessoas falavam 

do PT. Dionílso Marcon é trabalho. Então não tem o que falar ao contrário disso, 

parabéns pela eleição do seu pai e parabéns pelo seu trabalho. A bancada do PTB, 

vereador Alex a poucos dias atrás acompanhei uma pesquisa e vi ele disparado como 

vereador destaque nessa cidade. Isso é muito bacana para a câmara, ter vereador 

destacado pela sua forma de prestar o serviço para a comunidade. Parabéns vereador, eu 

desejo que o senhor tenha um futuro belo pela frente e possa cada dia mais atender a 

comunidade e seguir com o jeito que é, a forma que o senhor trabalha. Vereador Renato, 

cinco mandatos, vereador Renato, tudo que eu falar aqui podem até desmentirem 

algumas vezes, dizer a pessoa que ele é, o jeito que ele é, é esse cara aqui que eu 

conheço, essa pessoa que ele é. Um cara gente fina, amigo, tive o prazer de trabalhar 

com ele na câmara e todas as vezes que nós estivemos juntos, nós podermos muitas 

vezes contrariar aqui mas na hora H sempre estávamos juntos votando pela comunidade. 

Vereador Paulino, que satisfação trabalhar com o senhor aqui, senhor é uma pessoa do 

Bem, de Deus, uma pessoa de caráter integro, parabéns pelo seu trabalho e parabéns 

pela votação que o senhor fez, não pude lhe saudar antes por isso hoje eu falo. Vereador 

Lebrão já trabalhei com ele. Vereador Lebrão é o cara amis votado no município, pelo 

trabalho que o senhor fez vereador, as urnas disseram isso. Vereador Jair não só o Lot 

Pop, mas todos os bairros, o senhor fez votos em todas as urnas e fez a votação que fez. 

É um cara integro, uma pessoa que lutou muito para chegar aqui. Foi meu chefe de 

gabinete quando eu fui presidente dessa casa, trabalhou muito junto com a gente e 

aprendeu muito e hoje é o vereador que é. Hoje eu estava brincando com ele, ele tem 

uma eleição praticamente pronta em 2020. Vereador Gugu que é meu colega de bancada, 

te agradeço pela cedência, pela humildade que tu tem, pelo cidadão que tu é. Vereador 

se destaca em todas as áreas, mas se vocês olharem pelo perfil que o Gugu tem, ele é o 

cara da saúde, ele é preocupado com a área da saúde, porque tem experiencia nessa área, 

já trabalhou várias vezes inclusive no estado na área da saúde. Vereador eu tenho 

certeza absoluta que nós dois juntos aqui vamos fazer um trabalho muito bom. Nos três 

meses que vou estar aqui, vou prestar toda solidariedade aos colegas, mas em especial o 

senhor que é meu colega de bancada. O MDB de Nova Santa Rita é representado pelo 

vereador Gugu e pelo vereador Guilherme Mota que hoje é secretário de esportes. Um 

dos secretários que se destaca na gestão da prefeita Margarete, por todos os 

campeonatos que tem organizado e não só no futebol, se vocês olharem o esporte de 

Santa Rita, ele abrange em todas as ações, nos orgulhamos muito ter o vereador 
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Guilherme como secretário de esportes. Agradeço a Deus pela minha família e todas as 

pessoas que confiaram em mim, nos 228 votos que fiz e fiquei de primeiro suplente. 

Vejam senhores, Deus sabe de todas as coisas. Fiquei primeiro suplente e tive a chance 

de trabalhar numa ouvidoria, polemica no início. As pessoas diziam: ele não tem 

faculdade, ele não tem curso, para que curso se as vezes eu tenho curso, tenho diploma e 

atendo mal a população, Deus me deu uma coisa que é a humildade, aprender todos os 

dias. Aprender com as pessoas e nunca destratar as pessoas, porque eu dependo do 

serviço de Santa Rita, eu sou um cidadão daqui; eu preciso da saúde, da educação, eu 

preciso de todos os serviços. Eu preciso do trabalhador que é concursado, do CC, eu 

preciso do secretário e mais ainda, preciso da prefeita e do vice-prefeito César porque 

eles nos dão a sustentação do dia-a-dia. Quero dizer a todas as pessoas que estão aqui, 

pode ter certeza, eu estarei aqui para ajudar a tocar o governo da prefeita Margarete, 

ajudar a todos os projetos que vierem e forem bons nós vamos estar juntos. Um abraço e 

boa noite. Verª. Ieda – Saudou a todos. Saudou em especial o Vereador Júlio, que hoje 

está tomando posse e como ele citou aqui, amigo particular. Faz alguns anos que 

trabalhamos juntos em prol da comunidade de Nova Santa Rita, eu sempre nos 

bastidores, porque nunca tive um programa na rádio, mas sempre estive nos bastidores 

da radio dando o maior apoio para que a nossa radio estivesse no ar. Seja bem-vinda a 

essa casa, m bom trabalho e vai ser um prazer, nunca trabalhamos aqui na câmara lado a 

lado. Será um prazer para nós. Hoje teremos assuntos muito pertinentes, muitos. Meus 

cinco minutos seriam poucos. Hoje é o dia da consciência negra, nós temos aniversario 

da Brigada Militar que foi ontem. Temos também hoje o novembro azul, que vai ser 

assunto do grande expediente. Para completar a minha fala vou passar um vídeo que 

será uma sensibilização do nosso respeito para com os negros, nossos irmãos. Foi 

exibido um vídeo relacionado a consciência negra. GRANDE EXPEDIENTE: 

Destinado para homenagens ao “Novembro Azul”. Ver. Paulo – Saudou a todos. Falar 

de novembro azul é falar de saúde pública. Falar de preconceitos que muito tem com o 

exame que faz uma grande diferença na vida do ser-humano. Novembro azul veio com 

o objetivo de fazer com que o homem faça o exame de prevenção contra o câncer de 

próstata. A população brasileira tem o índice muito elevado, Rio Grande do Sul é uma 

incidência muito elevada também pelos hábitos que se tem, pelo consume que se tem de 

grande quantidade de carne vermelha, é uma das causas, segundo informações técnicas 

e precisas. Novembro azul é um mês de prevenção, assim como tivemos o outubro rosa 

do câncer de mama, novembro azul vem nos dar e abrir um leque de possibilidades para 

que tenhamos uma saúde pública e uma prevenção de qualidade. Todo homem deve 

fazer esse exame a partir dos 40 anos de idade. É o mínimo que tem que fazer por si 

mesmo, que é se prevenir. Boa noite a todos, obrigado. Ver. Ildo – Saudou a todos. Eu 

venho tecer alguns comentários sobre a questão o movimento do novembro azul. A 

gente sabe que o movimento surgiu na Austrália em 2003, por causa do dia mundial de 

combate ao câncer de próstata, comemorado no dia 17. No Brasil instituiu pelo instituto 

Lado a Lado pela Vida, objetivo de quebrar barreiras, barreiras do preconceito. Eu 

lembro que o dia 12 de outubro eu passei por uma cirurgia sobre a questão de nódulos e 

sofri muito. E talvez por um descuido, um preconceito que trazemos com a gente, o 

homem tem muito esse preconceito, fica aqui um pedido como vereador do PT, que os 

homens se preocupem. A pouco o vereador Paulinho falou sobre o outubro rosa e agora 

é homenagem indicada pela nossa presidente da casa, vereadora Ieda, a questão do 

novembro azul que é um movimento muito importante. Houve uma cavalgada aqui no 

município do outubro rosa e agora no próximo domingo terá uma cavalgada do 

novembro azul aqui no nosso município. Convidamos a todos e nós temos aqui a nossa 

secretaria que logo fará algumas colocações sobre o novembro azul. Boa sessão e 
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obrigado. Ver. Jocelino – Saudou a todos. Essa questão de câncer de próstata, o pessoal 

tem receio, um pouco de preconceito, os homens, uma questão de saúde. Não querem ir 

ao médico, não querem se cuidar, agora imagina o que uma mulher passa. Homem a 

partir dos 40 deve fazer prevenção e o que a mulher passa até chegar aos 40 anos. 

Ginecologista, câncer de mama, muitas vezes quando tem um problema, tem aquela 

questão de retirar o seio, perder o cabelo devido a uma quimioterapia e o que ela passa, 

ela continua trabalhando, continua sendo esposa, continua cuidando do seu lar e de 

cabeça erguida. Firme e forte. Por isso que hoje em dia as mulheres dominam o mundo, 

porque tem muito mais peito do que muito homem que fica todo receoso quando tem 

que ir fazer um exame a partir dos 40 anos, que até lá muitas vezes quem não tem 

problema faz um exame de sangue e depois de certa idade acaba fazendo o toque, isso 

não vai matar, muito pelo contrário, isso é uma questão de saúde. Vamos terminar com 

esse preconceito, muitos homens fazem durante a vida toda, coisas piores para chegar 

aos 40 anos e ter medo do toque, então previna-se, é uma questão de saúde, a mulher 

precisa, o filho precisa do homem da casa com saúde, um companheiro, um amigo. 

Obrigado. Ver. Leonardo – Saudou a todos. Gostaria de saudar os médicos que estão 

aqui. Falando um pouco sobre o novembro azul, acho que os homens têm vergonha e 

preconceito o qual as mulheres não tem. Hoje. Minha assessoria e eu fomos procurar 

um instituto, assim como nós fizemos na palestra do outubro rosa, os homens não tem 

instituto de prevenção do câncer, justamente porque o homem não tem esse capricho de 

estar fazendo exame, o que é muito importante. E como o Lebrão falou a pouco, no 

domingo nós iremos ter uma cavalgada aqui no município, em apoio a prevenção, ao 

novembro azul, onde todas as mulheres também poderão estar participando, porque se 

não são as mulheres os homens não se cuidam, as mulheres são fundamentais no 

tratamento e os homens estarem fazendo essas consultas. O homem é muito receoso e 

preconceituoso, acaba muitas vezes procurando um médico quando já não há mais nada 

para fazer. Acho muito importante esse momento do novembro azul e da prevenção do 

câncer de próstata. Sem contar que o Brasil de 2016 a 2017 foram 60 mil novos casos 

de câncer de próstata, inclusive no Brasil, a segunda maior causa de morte é o câncer de 

próstata, para vocês verem a importância dessa prevenção. Obrigado.  

Verª. Ieda – Saudou a todos. Eu fui autora desse requerimento para homenagearmos o 

novembro azul. Como os que me antecederam foram quatro homens e eles já falaram 

por si só, que o homem é mais difícil de procurar recurso, fazer os exames e de fazer o 

acompanhamento. Eu digo isso com propriedade, lá em casa é assim, eu tenho que levar 

o marido para o médico, ele está aqui e não me deixa mentir. Às vezes, muito difícil, 

essa semana ele conseguiu ir sozinho. Essa é a dependência, o homem acha que ele não 

precisa de medico, que está tudo certo e nós temos que nos prevenir. As mulheres 

quando estão abaladas com uma doença são guerreiras, mas os homens também. E nada 

mais oportuno que estarmos aqui hoje com a presença dos médicos cubanos. Os 

médicos cubanos que provavelmente amanhã estarão deixando a cidade. Estarão 

deixando 800 consultas que não vão ser atendidas. Não haverá atendimentos, não 

teremos médicos para atender e será um caos. Se a nossa saúde hoje está um caos, a 

tendência é piorar. Hoje nós temos uma dívida, não vou citar valores aqui para não errar, 

mas é uma dívida muito grande do estado do RS para com os municípios nas questões 

de saúde. Temos também, é gritante e na saúde a cada dia, eu tenho acompanhado a 

comunidade de Nova Santa Rita que procura. Porque nós somos a testa de ferro, nós que 

estamos nos bairros, nas comunidades e as pessoas nos procuram, porque as pessoas 

dizem: daquele jeitinho, não temos jeitinho, nós temos um protocolo, temos secretaria 

da saúde, temos que seguir a rigor. Não temos o que fazer. Temos muitos casos urgentes? 

Temos. Tem casos que na semana de ser atendido os hospitais cortam os atendimentos. 
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Tivemos cortes no Gracinha, todos os hospitais de Canoas desmarcaram as consultas e 

como fica aquela pessoa que não tem um convenio médico? Aquela pessoa que não tem 

condição de pagar um convenio medico, nós estamos prestes a uma falência do SUS, aí 

homenagear o novembro azul dizendo que o homem tem que se prevenir fica quase que 

incoerente. A secretaria da saúde está aqui presente, ela fará uso da palavra e os médicos 

cubanos serão agraciados com diploma pelos serviços prestados a Nova Santa Rita. 

Diga sim, assim como eu deixei aquele vídeo da consciência negra, agora está na hora 

de olharmos para a nossa comunidade. E como fazia a fala do vereador Leonardo, nós 

estamos muito preocupados com destino e estamos esquecendo de traçar nosso destino 

no decorrer dessa viagem. Temos sim que nos preocupar com a nossa comunidade. E 

fica um bom pensar para essa semana. Para os homens, um alerta: se previnam. 

Secretaria da saúde. Ana – Saudou a todos. Quero agradecer a presidente da casa pela 

oportunidade de estar aqui mais uma vez podendo dividir esse momento de prevenção, 

mas também de preocupação. Quero cumprimentar aqui todos os presentes, em especial 

os meus colegas de trabalho que estão aqui e em especial essa noite os médicos cubanos 

que estão aqui me acompanhando e se despedindo de nós. Para nós finalizarmos a 

homenagem do novembro azul, só quero constar que a gente fez durante todo o mês 

atividades que vão finalizar agora com a cavalgada domingo, mas que nós estamos em 

um mês de preocupação. A cada ano a estimativa de próstata aumenta, seja devido a 

alimentação, seja devido ao sedentarismo, novos casos surgem. No Rio Grande do Sul 

esse ano foi em torno de 14 mil casos novos e hoje nós temos 29 homens em Nova 

Santa Rita em tratamento do câncer de próstata. São 29 famílias no município hoje em 

tratamento. Trago isso porque é nosso dado atual e o que nós temos aqui de mortalidade 

no município é bastante alto. Dos pacientes tratados nos últimos anos, praticamente 

60% deles foram a óbito. Cada vez mais nós temos que nos prevenir, porque a 

prevenção é sim o melhor remédio. Eu estive participando ontem e hoje de reuniões em 

Canoas e Sapucaia, a respeito da crise de saúde que já foi aqui falado. Os hospitais de 

Canoas para atendimento eletivo, eles estão com portas fechadas, eles não estão fazendo 

nem o atendimento eletivo e hoje à tarde nós tivemos uma reunião em Sapucaia que 

tinha mais de cinquenta secretários da saúde, onde Sapucaia também paralisou o 

atendimento eletivo. E Novo Hamburgo da mesma forma segue no mesmo caminho, 

Monte Negro também já está paralisado. Nós estamos numa situação muito complicada 

na nossa região metropolitana. O que ficou combinado entre os secretários que eu quero 

aqui estender o convite aos vereadores. Na próxima terça-feira as 10hr da manhã nós 

faremos uma reunião de toda a região metropolitana com o governo do estado atual, 

convidamos já representantes do novo governo que irá assumir para que possamos estar 

colocando a situação, colocando a dívida dos municípios. Para informação a nossa 

dívida de Nova Santa Rita é de um milhão e cem mil reais do governo do estado. 

Felizmente a nossa administração e cabe aqui a gente ressaltar que tem conseguido 

honrar com os nossos compromissos que muitos municípios da volta não têm 

conseguido isso. Nós temos aqui quatro médicos que passaram mais de dois anos aqui 

conosco. O programa desde 2013, eu felizmente estava aqui em 2013 e fui buscar os 

primeiros médicos cubanos que vieram aqui trabalhar. Nesses cinco anos nós fizemos 

um levantamento, eles atenderam 45 mil e 56 consultas, fora o número de 

procedimentos que ultrapassou os dois mil procedimentos, fora os grupos, as 

comunidades, as visitas domiciliares, os atendimentos itinerantes que nós temos e que 

de todos eles, eles participaram. Além dessa situação da crise que a gente tem na tenção 

secundaria, terciaria que está em Canoas e nos outros municípios, infelizmente agora a 

partir de hoje nós estamos com uma crise também na tenção primaria, na tenção básica 

que era uma realidade que não era nossa até hoje, porque nós felizmente estávamos 
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conseguindo manter o atendimento, e aqui que nós não conseguíamos encaminhar, nós 

conseguimos dar esse suporte e isso vai se tornar muito mais difícil para a nossa 

população e para que a gente de conta desse atendimento. Espero que nesse novo edital 

que o ministério da saúde lançou hoje, que médicos brasileiros se inscrevam, que a 

gente tenha a felicidade de que outros médicos venham para Nova Santa Rita, mas a 

experiencia que eu tenho de mais de 15 anos na gestão de saúde não é muito otimista. 

Independente de sigla partidária, nós precisamos nos unir, porque nós precisamos repor 

não só os médicos cubanos, mas nós precisamos lutar juntos para que essa tenção 

secundaria, para que a gente tenha vaga nos hospitais, para que a gente consiga de novo 

retomar esse atendimento de consultas. Isso parte também da atuação de vocês. Nós 

enquanto secretários a gente está buscando esse movimento e queria pedir para vocês 

que vocês se unam na causa porque realmente é para todos. Mais uma vez queria 

agradecer pelo espaço. Muito obrigada. Médica cubana. Delsa Cecilia Rios Alonso – 

Saudou a todos. Não sei se todos conseguem entender meu português, não é muito bom, 

mas a gente faz um esforço. Eu trabalho no município a 2 anos e 3 meses e eu lembro 

que eu cheguei no Brasil e quando o avião fez o pouso eu cheguei a um lugar que eu 

nunca tinha visto na minha vida. Um país que tinha todos os recursos naturais que tu 

conseguias achar tudo que tu procuravas em qualquer lugar que tu fosse e se não 

encontrava, alguém procurava para ti. Mas quando eu comecei a trabalhar no posto de 

saúde, eu encontrei uma população muito carente de amor. Para mim o Brasil foi uma 

experiencia muito linda, porque eu consegui transmitir o amor, meus colegas e eu, para 

essas pessoas mais carentes que muitas vezes iam na consulta sem ter nenhuma doença. 

Só para ser ouvido por nós. Nós conseguimos fazer o que muitos municípios no Brasil 

não conseguiram. Somos muito gratos por isso. A tristeza nos invade, mais de cinco dias 

sem conseguir dormir, porque vamos reencontrar nossas famílias, mas vamos deixar no 

Brasil uma família que vai sentir saudade de nós e nós sentiremos saudade também. 

Muito obrigada a todos pela gentileza e talvez daqui um tempo os médicos cubanos 

voltem para continuar ajudando a saúde no Brasil. Obrigada. REQUERIMENTO: Ver. 

Júlio solicitou a inclusão de duas indicações de sua autoria. Acatado. ORDEM DO DIA: 

Ver. Júlio – No sentido de que a secretária competente faça um quebra-molas na rua E 

do loteamento Parque das Rosas, em frente ao número 132 – Aprovada por 

unanimidade.  No sentido de que a secretária competente solicite a empresa MUGICA 

que o caminhão de lixo entre os becos Ademar de Oliveira Fraga, beco do PT e no beco 

das Oliveiras, bairro Sanga Funda para fazer a coleta do lixo. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Milton - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Av. Santa Rita, em frente ao nº 1327. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a pintura e demarcação 

no novo ponto de táxi do Centro, localizado ao lado do prédio do Nosso Shopping. 

Aprovada por unanimidade.  Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente 

analise a possibilidade de que a micro escolar faça o itinerário em toda a extensão da 

Rua Santa Clara, até o nº 190 do Beco do Valdo, bairro Sanga Funda. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de que a 

micro escolar faça o itinerário na Rua Alcides Amorim até a Vila Braga, bairro Sanga 

Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria 

competente analise a possibilidade de construir uma calçada e uma ciclovia na Av. 

Getúlio Vargas, próximo ao nº 3830, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de 

adquirir um lote de soro antiescorpiônico que é usado para combater o veneno do 

escorpião, para ser armazenado e utilizado no Posto de Saúde 24 Horas do Centro. 

Aprovado por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a 
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colocação de cestos coletores de lixo dentro das caixas de inspeção nos bueiros das 

principais avenidas e ruas da cidade, próximo a prédios públicos, escolas, clubes, igrejas 

e terminais de ônibus e lugares de grande aglomeração de pessoas. Aprovada por 

unanimidade. Ver, Jair - No sentido de que a secretaria competente efetue a construção 

de um quebra-molas em frente à Escola Municipal Campos Salles, bairro Califórnia. 

Aprovada por unanimidade. Verª Ieda - No sentido de que a Corsan realize reparos no 

asfalto na Rua Primavera, em frente ao nº 329, bairro Califórnia. Aprovada por 

unanimidade. Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente faça contrato 

emergencial com empresa especializada em dedetização, a ser realizada no arroio que 

corta o bairro Berto Círio que está infestado pelo mosquito Simulium pertinax, 

popularmente conhecido como borrachudo. Aprovada por unanimidade.PAUTA: 

PROCESSO Nº 1579/18: PROJ. LEI Nº   033/18 – De   autoria   do   Poder      

Executivo - Cria cargos no Quadro Permanente de Cargos do Município. Dada a 2ª 

pauta. EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. Jocelino – Quero aqui numa fala curta e 

breve deixar um convite para os colegas do MDB, para os amigos, amanhã as 10hr da 

manhã, em frente à praça da bíblia será entregue uma ambulância que foi através de 

uma emenda deste vereador, isso é uma conquista do partido do MDB que mais uma 

vez vem somando no executivo, mais uma vez vem somando na base para que a gente 

possa atender a comunidade e também continuar fazendo cada vez mais saúde. Mais 

uma fala feita aqui na tribuna que se cumpre, assim como este ano mesmo a gente já 

entregou 600 mil para a saúde, como já entregamos ambulância, kit odontológico, logo 

estaremos entregando também mais de um milhão para ajudar na questão de 

pavimentação da Deoclécio Rodrigues. Pessoal questiona a questão de emendas, que é 

compra de votos, não, é a maneira do vereador ir lá junto à o seu deputado, junto ao seu 

partido, buscar apoio para somar a comunidade, para somar junto a todo aquele 

orçamento que já existe, mas porem vem esse plus para ajudar e servir a toda aquela 

comunidade que elegeu. Vereador não é vereador de um bairro, vereador é vereador de 

toda a cidade, então todas essas emendas que o MDB vem somando é para ajudar não só 

o executivo, mas para servir a comunidade. Esse é o comprometimento do MDB, de 

todo o grupo com Nova Santa Rita, onde somente nesta legislatura, somente nessa, já 

foram mais de um milhão e somando a legislatura de 2013 para cá quer o Guilherme 

Mota quando vereador e hoje eu aqui como vereador recebo meu colega Júlio, o MDB 

juntos já somamos ao governo mais de 2 milhões de emendas parlamentares. Temos 

mais dois anos pela frente e juntos sim com todo o grupo do MDB iremos continuar 

trabalhando, continuamos apoiando o governo para que a gente possa fazer muito mais. 

Obrigado. Ver. Ildo – Saudou a todos. Inicialmente quero desejar ao vereador Júlio 

boas-vindas a essa casa. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos mais 

médicos que estão indo embora. São 8 mil médicos cubanos que vieram para o nosso 

país para fazer a diferença. Onde pessoas com necessidades e aqui eu quero comentar 

pensando se o nosso município, o município próximo a região metropolitana tem 

dificuldade que fará pessoal lá de São Gabriel, lá de Bagé, pessoal do Nordeste, pessoas 

que nem conheciam medico e pessoal cubano formaram essas pessoas e disseram vocês 

vão prestar serviços a uma unidade, que é diferente do nosso país. Onde um médico se 

forma aqui no nosso país e ele tem a liberdade de trabalhar ou não trabalhar porque o 

salário tem muita diferença aqui no nosso país de um médico cubano. É com muita 

tristeza sim, nós partido dos trabalhadores repudiamos essa atitude e aqui a pouco nós 

falávamos e vereadores, não é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro sim, porque no 

vídeo antes da eleição ele dizia que os médicos cubanos vão embora, vão prestar serviço 

para o povo do PT que vão ter que correr daqui do país e eu quero dizer que nós do PT 

não corremos, nós somos brasileiros e vamos ficar aqui e com certeza quem vai pagar 
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por isso é a população do nosso país, do nosso estado e município, porque aqui tem 

gente que fez campanha para o Bolsonaro e hoje deveria ter vergonha de sair na rua. 

Hoje se perguntarem se tu votaste para o Bolsonaro, a não votei, porque isso é o início. 

Eu falava aqui na sessão anterior, a eleição que confirmou a vitória do Bolsonaro que 

nós veríamos muita coisa e eu dizia, daqui seis meses eu quero vir nessa tribuna e falar, 

mas infelizmente não deu, a gente repudia e fica o sentimento, quem vai pagar eu digo 

mais uma vez, é a população. Obrigado. Verª. Ieda – Saudou a todos. Vendo a emoção 

dos médicos cubanos se despedindo não só aqui, mas a gente tem assistido em todo o 

país, pessoas humanas que vieram aqui e se doaram e aí quando a gente abre edital para 

médicos brasileiros nós temos uma pequena diferença, médicos brasileiros são de 

famílias ricas, porque no Brasil a gente não consegue, eu por exemplo funcionaria 

publica não consigo formar uma medica. O sonho da minha filha era ser médica, ela foi 

para a enfermagem e hoje é administradora, porque eu, professora no município, 

concursada, 40hr, pós-graduada, se eu pagar medicina para minha filha eu passo fome. 

Essa é nossa realidade do Brasil. Os professores não são valorizados, não digamos que 

os médicos são valorizados, mas só se forma medico filho de família rica, temos dois 

médicos formados aqui em Santa Rita, filhos de assentados que foram para Cuba 

estudar, que tiveram esse apoio do governo, porque medico pobre eu não vi. E aí nós 

falávamos antes aqui, vai abrir edital, algum medico vai vir trabalhar por 10 mil reais? 

Não vai, são fazendeiros, são pessoas ricas, eles não vão trabalhar por 10 mil reais por 

mês. E a gente que está no dia-a-dia com a comunidade, lutando por que nós professores 

lutamos dia-a-dia, porque todas as profissões passam pelos bancos escolares e o 

professor não é em Nova Santa Rita que ganha pouco, é no Brasil inteiro, é um salário 

medíocre, salário de fome. Esses dias eu fiz um comparativo aqui com os assessores, 

não que eu diga que eles ganham bem, mas eu imprimi meu contracheque e mostrei para 

os assessores, eu com quase 20 anos de prefeitura e pós-graduada, meu salário é menos 

que o deles, e aí quando a gente fala as pessoas não acreditam. Aí vem aquela questão, a 

senhora tem um carro, sim tenho um carro financiado em 20 anos para pagar, ou teu pai 

te ajudou, ou teu marido te sustentou, essa é a nossa realidade. E a realidade é triste, é 

triste saber que não teremos atendimento, e que essa repercussão já está dando para 

quem tem, pra quem tem convenio medico, porque nós conseguimos consulta em 

convenio medico de um dia para outro ou na mesma semana, eu fui marcar uma 

consulta para mim hoje, só no mês de dezembro, com convenio, é porque isso está 

repercutindo, porque quem está morrendo tem que tirar dinheiro de algum lugar e pagar 

consulta para não morrer e quem não tem morre. Morre esperando. Eu não podia deixar 

de me sentir ofendida com o que está acontecendo e só para deixar explicado, não 

estava no nosso grande expediente hoje essa homenagem ao médicos cubanos, inclusive 

a bancada do PT estava entrando com uma moção para a gente fazer a semana que vem 

essa homenagem, mas de última hora eu recebi um telefonema da secretaria de saúde 

dizendo que amanhã os médicos cubanos estão indo embora. Graças a Deus a gente tem 

o discernimento de conseguir organizar as coisas, as vezes em cinco ou dez minutos. E 

quando se tem o peso da caneta de uma presidência, se tem o peso de ter que decidir 

coisas em cinco minutos como se tem o peso para responder daqui a 10 minutos, 2, 3, 5 

anos depois que não tiver mais sentado nessa cadeira. Tomei essa liberdade, fiz e não 

me arrependo. Fizemos uma homenagem justa as pessoas que estavam aqui prestando 

serviço a nossa comunidade. Médicos que eram elogiados por toda a comunidade, 

independente de sigla partidária, mas eu recebia no meu WhatsApp quando as pessoas 

iam no posto e inclusive manifestações no Facebook. Esses dias uma amiga minha 

colocou uma manifestação muito bonita do atendimento que ela teve no posto de saúde. 

Obrigada e boa sessão a todos. Ver. Mateus – Saudou a todos. Continuando a fala sobre 
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os médicos cubanos, o que é muito triste para nós que vamos perder muito com a saída 

desses médicos, que isso se nós for pagar os médicos que hoje nós temos no município, 

vai dar quase um milhão de reais por ano, coisa que antes era de graça, aí tem um 

pessoal dizendo como o vereador Lebrão comentou que a culpa não era do Bolsonaro, 

que ele nem assumiu, quando o pessoal falava eles diziam que era mentira, mostrava o 

vídeo dele falando que os Cubanos iram ter que voltar para Cuba, que essa esmola, eles 

tratavam como esmola, ia ter que ir embora. Quando o Bolsonaro votou para a PEC 

congelar os gastos dos serviços públicos como saúde, eles não acreditavam, eles 

achavam que o Bolsonaro estava lá pelos pobres, hoje ele indicou mais um ministro, 

mais um que é investigado por caixa 2, e eles preocupados dizendo que ele era contra a 

corrupção, o que muito se enganaram e colocaram a culpa no PT, que temos que tirar o 

PT, que o PT é isso e aquilo e agora nós vamos pagar o pato. Aqui no município nós 

vamos perder quatro médicos e eu quero ver nesse novo edital se vai aparecer medico 

para trabalhar em Nova Santa Rita. Porque é muito fácil dizer que o cubano recebe tanto 

e passa tanto para Cuba, lá em Cuba para vocês terem uma noção, tivemos amigos que 

estudaram lá, em Cuba tu nem faz prova para entrar na universidade, em Cuba sai direto 

do ensino médio e entra para a universidade, aqui no brasil os médicos que são 

formados em escolas públicas, desde o pré já estão fazendo cursinho para passar em 

medicina e a maioria são filhos de médicos. Então é muito fácil criticar, eu quero ver os 

eleitores do Bolsonaro agora, vão ter que ir lá pedir os vereadores que fizeram 

campanha para ele mandar os médicos para o nosso município. Igualmente aqui quando 

fizeram a campanha do estado, nós dizíamos que era a mesma coisa os dois partidos, 

muito criticavam e falavam que era mentira, mas hoje já sentaram para compor o 

governo. A farmácia básica do município quem tem que comprar os remédios que é 

dever do estado, é o município. É muito fácil criticar os cubanos, o PT, eu quero ver vim 

fazer melhor que o PT. Como nós vimos aqui a secretaria dizendo o hospital da Ulbra 

tem prazo de 15 dias para fechar, o Gracinha está fechando, se tu pegas qualquer 

hospital na volta está fechando e para onde vão essas pessoas? As pessoas que tem 

plano de saúde estão pouco preocupadas, os colegas do Bolsonaro têm plano de saúde. 

E quando diz que a culpa não é do Bolsonaro, o Bolsonaro quando os médicos cubanos 

desceram no Brasil ele foi direto no STF para abrir uma investigação dizendo que os 

médicos cubanos eram guerrilheiros do PT, olha a situação do presidente que nós temos 

hoje no Brasil. Boa semana a todos e obrigado. Ver. Renato – Saudou a todos. Eu não 

poderia perder a oportunidade de parabenizar o vereador Júlio, que foi colega meu por 

dois mandatos nessa casa, pessoa boa, humilde. Nesse período que tu foi secretário 

fizeste um belo trabalho, nos atendendo mais e muitas vezes melhor que as secretarias. 

Boas-vindas do PTB. Eu fico observando todas as discussões e hoje e foco foi a área da 

saúde. Eu gostaria de lembrar também que nós vivemos num país sucateado, um país 

que tem 14 milhões de empregados, que a saúde é precária nesse município, no estado e 

na união, em todo lugar, são reclamações de todos os lugares, da dificuldade que é hoje. 

E aqui eu comentava, que bom que no outubro rosa e no novembro azul o nosso 

município pudesse completar as pessoas que precisam. Vai marcar consulta pelo SUS, 

se tu estiveres doente tu vais acabar morrendo, não vai dar tempo de recuperar quem 

não tem convenio e a segurança do nosso país, do nosso estado? A precariedade. A 

infraestrutura na nossa cidade mesmo, vários locais o esgoto de céu aberto no meio das 

casas. Aí eu pergunto, será que é o novo governo que vai assumir que destruiu o país, eu 

acho que não, porque teve um partido que ficou 13 anos no governo e não resolveu os 

problemas. E deixou um câncer ainda no seu lugar para governar mais dois anos e 

acabar com o resto que tinha. Portanto, não adianta ficarmos de conversa, nós temos que 

enfrentar a dificuldade da nossa cidade. Não adianta procurarmos culpado e não 
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procurar resolver o que está acontecendo. Parece que é o fim do mundo na nossa cidade 

porque quatro médicos não vão estar presente que fazem parte do programa de saúde, 

que vai acabar tudo, que é uma cidade arrasada, não é assim, eu não sei o número do 

quadro de médicos que tem na nossa cidade, o número exato, mas é muito mais que os 

quatro cubanos que trabalhavam conosco. O município tem a sua responsabilidade e 

vinha cumprindo aqui, pagando 1.500 reais de aluguel e 700 reais de alimentação para 

cada médico, fora o salário que eles ganhavam. Então não dá para dizer aqui que eles 

são miseráveis, porque não são, eles tinham recurso, recebiam pelo trabalho deles e 

mais um auxílio do nosso município. Se nós começarmos a chorar e não buscar 

melhorias, a cidade vai parar, será que o Gracinha que está falido, que a Ulbra que está 

falida, será que é culpa do Bolsonaro já? Não acredito, acredito que a incompetência dos 

gestores que pelos últimos 16 anos governaram esse país, todo mundo sabe que é falta 

de repasse do estado, é falta de repasse da união, e as prefeituras lutam com o que tem e 

não conseguem atender a demanda que é a demanda que precisa para ter um bom 

tratamento. Para que o cidadão possa ter saúde, educação. Ver. Alex – Saudou a todos. 

Hoje eu quero falar um pouco sobre a saúde, dos médicos cubanos que saíram do nosso 

município e vejo também reclamações do governo do estado onde está devendo para o 

município 1 milhão e meio do governo Sartori. Eu queria deixar só uma observação, 

quando vi muito eleitores, muitas pessoas acreditando no governo Sartori, se ele estava 

no rumo certo, hoje a saúde está um caos no Rio Grande do Sul. Eu tenho ido no posto 

de suade aqui no centro e vejo aquelas pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos, dando o 

máximo para fazer um bom atendimento, vejo eles dando ligação a mais de duas horas 

no telefone tentando transferir alguém para o município de Canoas, para Porto Alegre, 

para Esteio, Sapucaia e os hospitais não recebem os pacientes de Nova Santa Rita, é 

triste de ver aquelas pessoas se dedicando, ligando. Eu estava na sexta-feira ali, um 

menino chegou 22hr, perdeu um dedo na janela e eu vi a enfermeira chefe mais de duas 

horas implorando no telefone, isso é lamentável. Hoje vi secretario, vereadores, 

lamentando os médicos cubanos que foram embora, mas eles recebem 11.520 reais, 

sendo que 3 mil é o salário deles e é repassado para o governo de Cuba 8.520 reais, 

volta para o governo de Cuba. Tem auxílio moradia que o município paga de 1.500 reais, 

mais uma bolsa auxilio de 700 reais. Hoje foi embora quatro médicos, mas tenho certeza 

que o município hoje, com o dinheiro desses auxílios pode contratar dois médicos 

brasileiros por 4.400 reais, sendo que pode até pessoas rindo na plateia. Ver. Júlio – 

Saudou a todos. A gente está vendo hoje uma mudança muito radical na política, eu 

tinha desistido de ser candidato em 2020, eu não iria mais concorrer porque eu estava 

cansado e eu acabei perdendo muito voto na eleição de 2016 e vi que está na hora de dar 

lugar para os jovens, porque chegou muitos jovens nessa casa mas a eleição de 2018 fez 

com que, ela me mostrou que eu deveria concorrer, porque eu apoiei o Haddad com 

convicção, tem muitas pessoas que disseram assim, a o Júlio está apoiando porque a 

prefeita Margarete mandou ele apoiar, ela nunca pediu, ela pediu voto para o Paim, esse 

sim, vota no Fogaça e vota no Paim, e eu dei minha palavra para ela, tranquilo, do 

Haddad não. Sabe porque meu voto era do Haddad? Por tudo que o Lula fez em Nova 

Santa Rita e a Dilma fez em Nova Santa Rita, o que eles fizeram? Estava tudo sucateado, 

aqui desceu patrola, caçamba, posto de saúde, escola infantil. A prefeita Margarete fez 

uma gestão de quatro anos que foi aprovada na sequencia porque ela teve além de todo 

mérito do trabalho dela e da gestão, Lula e Dilma, dava certo para o governo de Santa 

Rita e em cima desse alinhamento, eu contava que o Haddad se elegeria presidente com 

todos os pesares em cima do Lula, que até hoje para mim não foi provado nada, não foi 

provado nada que o Lula roubou, inclusive o Mouro que botou o Lula na cadeia vai 

assumir o governo do Bolsonaro. Eu não sou contra ninguém que votou no Bolsonaro, 
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não adianta nada, não vai mudar. Agora o homem já chegou arrebentando, ministério do 

trabalho, mandou os médicos cubanos embora, não deu nem três meses para os 

municípios se organizarem, ele apenas assinou lá e tchau para vocês. Se derem um 

tempo para os municípios se organizarem, de repente até pode que algum medico venha 

trabalhar em Nova Santa Rita, mas não por quatro mil. O médico para trabalhar aqui 

com bem menos horas, porque os médicos cubanos atendiam quarenta horas, para 

trabalhar bem menos horas acho que no mínimo 12 mil reais, é o mínimo, porque eles 

estudaram para isso, e essa é a faixa etária de salário. Eles não viram por menos. 

Pedreira estará sem médicos segunda-feira, como explicar para as pessoas que vão no 

porto da Pedreira que não terão atendimento médico? Morretes não terá medico, porque 

não tem médico para mandar para lá. Se eu mandar um médico para Morretes, eu tiro do 

centro. Nova Santa Rita vive um segundo mandato da prefeita Margarete, e eu disse 

para ela quando fui convocado para vir para a câmara, eu disse que iria, mas eu vou 

porque eu me elegi primeiro suplente pelo projeto da prefeita Margarete, eu estive junto 

com ela como vereador. Hoje quando nós votamos aqui na câmara, uma votação de 

secretários, eu percebi que nós precisamos sentar os partidos aliados ao governo para 

falar a mesma língua. Para mim, vereador de dois mandatos de oito anos, chegar aqui e 

dizer que vou ser o segundo secretário, só por isso votei em mim e o vereador Gugu e 

também uma surpresa para o vereador que iria assumir aquela cadeira, o Leonardo, nós 

precisamos falar a mesma língua e não ter medo de enfrentar as dificuldades. 

TRIBUNA POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de 

Nova Santa Rita, a senhora presidente encerrou a sessão às vinte horas e trinta minutos. 

Nada mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em 

arquivo digital em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e 

pelo vice-presidente. 
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