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ATA Nº 008/2020 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA – 05/MAIO/2020 – Ao quinto dia do 

mês de maio do ano de dois mil e vinte na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita, realizou-se a sétima Sessão Ordinária, do quarto ano da sétima legislatura, com a 

presença de todos os vereadores exceto o Vereador Paulo Vargas. Nesse momento o 

Presidente Jocelino Rodrigues, deu início aos trabalhos às dezesseis horas SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: REPUBLICANOS / PDT / PTB / MDB / PT.  

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Guilherme Mota / Ver. Ieda 

Bilhalva / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Leonardo Vieira / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Paulo Vargas / Ver. Rodrigo Aveiro e Ver. 

Renato Machado. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus Marcon / Ver. Renato 

Machado / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino 

Rodrigues / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Leonardo Vieira / Ver. 

Guilherme Mota e Verª. Ieda Bilhalva EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 

008/2020. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver. Jocelino Rodrigues - Saudou a 

todos presentes, agradeço ao presidente dos Republicanos para fazer parte dos mesmos 

onde me comprometi a trabalhar pelo  município e o bem do povo de Nova Santa Rita,  

Agradeço também a todos que fazem parte do executivo partido da mesma forma da 

mesma forma que me receberam de braços abertos onde demonstraram   total apoio as 

ações do partido. quero especial agradecer os meus assessores que foram fundamental 

para chegarmos a uma decisão já que havia um convite para demais convite dos outros 

partido com vem aqui expressar para que eu possa realizar um trabalho sério para o povo 

de Nova Santa Rita em que a quem me comprometi, comprometi  por que fui eleito e a 

firma aqui meu compromisso com o partido, confirmou trabalhar sem medir esforço para 

termos emprego saúde e educação, enfim tudo aquilo que o povo de município Nova 

Santa Rita, possa viver de uma forma digna o trabalho e se, eu como Vereador já vêm o 

realizando representando o partido do MDB mas como não concordava com certos atos 

do governo atos do governo fiquei, deixado de lado por alguns atos da base do governo 

deixo claro aqui não sou contra o governo só sou a favor do município e das pessoas que 

foram bem, das pessoas sempre serei favor, das pessoas serei a favor das pessoas votarei 

nos projeto, e o meu compromisso é para, as pessoas que a administração Municipal é 

perfeita porque não é se nós fizermos isso, estaremos dando um tapa na cara da sociedade 

mas também não podemos vir aqui e dizer que estudo está ruim porque  existem pontos 

positivos, por isso deixo claro aqui estou, à disposição da sociedade e assim como também 

da administração para buscar manter o que está de bom mas buscar junto as melhorias 

necessária como diálogo respeito entre os poderes quero, aproveitar também esse espaço 

de liderança dos Republicanos para parabenizar o vereador , suplente do vereador 

Toninho, Alexandre Branco, também que foram buscar junto ao Sérgio Peres foi entregue 

ao executivo R$ 100.000,00 para ajudar nas questões de saúde através de uma emenda 

estadual, Então parabenizo os colegas de trabalho reconheço o trabalho de todos aqueles 

que trabalharam pelo partido até agora fica aqui meu respeito minha admiração e desejo 

a todos a todos uma ótima sessão, muito obrigado senhor presidente .Ver. Alexsandro 

Ávila -  Saudou a todos presentes, Eu a semana passada  vim a essa tribuna,  eu desabafei 

e a pedido do vereador pedal, e usei novamente a vereadora Ieda, como exemplo o 

dinheiro gasto mal gasto em nosso município e hoje quando o encerrando oficializei  falei 

para o presidente e hoje eu venho aqui e oficializar o presidente, entregar para ele todos 

os papéis, os requerimentos que eu tenho vou encaminhar para que a câmara de 

vereadores, pessoal de casa os vereadores também ficam cientes o que que aconteceu, no 

período da janela que não foi dentro do período, eu quero entregar para o presidente 

também tenho cópia, aqui certidão do cartório da filiação, do dia 04 onde fechou a janela 

no período, do dia 03 também tenho aqui documento do vereador Guilherme Motta 
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comunicando um ofício comunicando presidente  que a vereadora Ieda assumiria, desta 

forma oficializar, passar,  para o presidente para que ele fique ciente do que está 

acontecendo peço encarecidamente que ele que ele tire cópia de todos esses  documentos 

encaminhar para o Ministério Público , também ficar ciente e hoje à tarde quando eu 

estava no meu gabinete recebi, uma ligação de  uma pessoa, que não quis se identificar 

onde também disse que também encaminhou, ao Ministério Público , e amanhã vai 

publicar no diário de Canoas também e pediu para que eu fizesse sem que aparecesse  o 

nome dessa pessoa mas pediu que  eu também ia oficializar que oficializasse também essa 

denúncia no ministério público. e peço também aqui que o vereador que o presidente da 

câmara Juscelino Rodrigues, tome ciência disso e faça uma cópia e caminha o Ministério 

Público, a onde está aqui nessa denúncia que está lá no ministério público tendo um caso 

de nepotismo diante, casos que esteve na câmara de vereador de Nova Santa Rita 

envolvendo, município de Canoas indicação particulares envolvendo a vereador Ieda 

indicando pessoas para gabinete de Canoas o vereador segundo essa pessoa também está  

sendo encaminhado um pedido ao Ministério Público para que seja investigado e aqui,  

tem datas e tem tudo detalhados de entradas e saídas, tem tudo  eu hoje aqui, com a minha 

consciência, tranquila vereador vem aqui para fiscalizar não para fazer amigos, não tenho 

nada quanto, a pessoa vereador Ieda, mas sim os atos que ela comete aqui isso, tem que 

ser acompanhados pelos demais vereadores eu levo ao conhecimento do presidente da 

Câmara e peço para ele mais que, isso tudo ao Ministério Público. Ver. Guilherme Mota- 

Saudou a todos presentes, Uma boa noite não tão boa pelo fato de hoje nós temos, dia que 

nós diagnosticado oficialmente o primeiro caso do Covide19 no, município de Nova 

Santa Rita essa, péssima notícia só nos faz pensar que nós, devemos tomar os devidos 

cuidados redobrar a atenção em qualquer sintomas ainda que pessoas contagiadas podem 

ser assintomáticos mas todo o cuidado neste momento ainda é pouco como líder da 

bancada. aqui a fazer justiça sobre fatos e principalmente como os fatos de se quando não 

contém argumentos necessários ou fundamentais para que usar aquele maldosamente 

vereadores tentam denegrir a imagem e mais uma vez e eu peço a todos que estão em casa 

essa, sessão, fica gravada se puderem observar, mais uma vez o  depoimento de cada 

vereador e fazer um análise, com relação, ao bem comum ao ter esse público, eu peço a 

cada um porque, a população precisa saber sim o triste episódio  de falta de projeto de 

falta de posicionamento de coerente razoável visando o bem comum que por vezes não 

vou dizer porque todos aqueles têm boas intenções e são ótimos vereadores por vezes 

acaba denegrindo e talvez manchando a imagens de todos aqui dê uma maneira muito, 

negativa. com relação a afiliação, da vereador Ieda, primeiro nós temos a certeza que o 

partido e a informação que nós tínhamos fez tudo dentro dos rigores da lei se houve algum 

processo indevido primeiro, lugar a competência jurídica não, é dessa casa é a do 

primeiramente,  à do cartório eleitoral e as suas instâncias superiores segundo concordo 

plenamente a todo e qualquer indício de irregularidade Deve sim deve sim ser 

encaminhado para o ministério público até mesmo por que esta casa por inúmeras vezes 

empilham denúncias no ministério público e até hoje a prefeitura nunca tomou uma ação 

nunca tomou uma são porque eram cinto situações infundados Vereador Mateus, e mais ,  

senhor da verdade dirigentes partidários o Tribunal Superior Eleitoral assim como 4 anos 

atrás tem colegas aqui passaram por cima por situações semelhantes nessa casa e, me 

orgulho muito de apesar não do mesmo lado ideologicamente de estar do mesmo lado foi 

solidário e avisei tu estás com algum problema lá Vereador e mais isso resolve e 

novamente abre o 0800 e o cartório eleitoral já nos informou de outros de outros 

candidatos de nosso partido que precisam ter correções de filiações para que se efetue as 

correções, assim se faz política a política do ódio deve ser reprimida até mesmo porque 

se nós observar, o que tem acontecido no Brasil hoje onde presidente do Brasil manda 
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jornalista calar a boca mostrando desrespeito com uma classe que defende um dos direitos 

constitucionais  mais lindos que, eu liberdade expressão, nós vemos que essa casa não 

pode caminhar para o mesmo caminho que é o caminho do ódio o caminho do ódio só 

leva a algum lugar senhor presidente o caminho do ódio só leva um , lugar a piora da 

qualidade de vida dos mesmos dos mais necessitados uma boa reflexão a todos.Ver. 

Rodrigo Aveiro - Saudou a todos presentes, venho aqui dizer com fui citado, pelo 

vereador, aqui é o desabafo do vereador pedal, foi o que eu entendi, não fui eu que entrei 

com denúncia, com pedido contra a vereadora Ieda. Eu não tenho conhecimento desta 

documentação, isso deve chegar no nosso  gabinete amanhã ainda a partir disso, sim eu, 

quero tomar conhecimento e ciência, dessas denúncias aí assim , vou poder ir buscar e 

pedir, o que deve ser feito com muita responsabilidade,  pois aqui a gente não está, para  

brincar e nem para ser,. usurpadores para se aproveitar e sim para servir a comunidade e 

o nosso povo de Nova Santa Rita então, eu quero deixar o meu relato referente à essa 

situação e que a justiça seja feita. Eu quero colocar aqui a notícia triste desse primeiro 

caso de Covide19 no município de Nova Santa Rita, mas como já vinha esperando, a 

gente, está com uma constante muito, boa o nosso município está bem protegido quando 

a população em questão de números teste, positivo do Covide19. Hoje, pela parte da 

manhã aqui, mesmo pelo centro passando em frente a Caixa Econômica Federal muitas 

pessoas aglomeradas e não respeitando o limite de espaço entre elas e não usando 

máscaras fiquei bastante assustado com aquela situação ali e fui buscar junto o poder 

executivo  medida, da Prefeita e do executivo que tomem  uma medida de conscientizar 

um pouco mais para eles ajudaram um pouco mais essa, população conscientização a esta 

doença que vem se proliferando cada dia mais. Hoje eu também vi que foi feita as 

demarcações da solicitação de um pedido de indicação da rua do Ipê, onde foi feito novo 

calçamento uma via importante para o nosso bairro nosso, centro da cidade assim, como 

muitas obras que estão sendo feitas aqui no nosso município também, estive na Secretaria 

da Educação para procurar saber um pouco mais o que está acontecendo, o que seria feito 

quando nossas escolas a onde a secretária também passou o que ainda não temos nenhuma 

previsão de retorno que a situação está cada vez mais difícil muitas medidas foram 

tomadas uma das medidas também, foram tomadas, muitas medidas de cancelamento, 

contratos informalmente isso também vai ser feito com as escolas que prestam serviços 

para os municípios as escolas de educação infantil infelizmente isso pode ser uma 

realidade que está nos assolando e deixaram Muitos pais de família desamparados, isso 

não é culpa do município, não é culpa das escolas, esse decorrer, dessa e essa grande 

pandemia que vem que vem ocorrendo desse transtorno em volta do nosso planeta eu 

peço a compreensão de todos a gente, precisa se cuidar um pouco mais, mas para que nós 

podemos cuidar do nossos próximos uma boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: 

Ver Jocelino Rodrigues- Senhor presidente colegas vereadores pessoas que nos assiste 

em casa, veio aqui falar um pouco sobre a questão do novo decreto eu achei que ia 

flexibilizar a questão do Comércio a gente entende a situação delicada que se se dividiu 

essa questão do Covide19 a importância da seriedade dessa questão de saúde pública e a 

verdade que não a colaboração de todos, mais também devemos rever senhor presidente, 

que as pessoas estão começando perdendo um pouco da sua dignidade, porque que eu 

digo isso porque tu tem um empresário com sua empresa fechada ele ter que 

obrigatoriamente demitir o seu funcionário é aquele que não demitir tem que recorrer a 

branco ou aquele que ainda ter que existir ter continuar insistindo Mantendo as suas 

contas em dia com aquele ter que abrir depois do horário, porque não tem tanta 

fiscalização ,  pagou a vida inteira suas contas em dias tem  que estar fazendo as coisas 

escondida. Eu particularmente estou com vergonha algumas ações de prevenção já 

deveria acontecer com convite 19 ou 100 a pessoa que tem uma gripe ou resfriado Dinho 
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como dizem já deveria estar usando a máscara para que não se Estenda para outro 

independente de couve ou não o vírus é uma questão muito delicada onde dividiu a nossa 

população onde dividiu o mundo dividiu o partido dividiu familiares esqueçam essa 

história se eu votei no Bolsonaro porque eu odeio o Lula porque eu votei no Lula Eu 

odeio o Bolsonaro eu não eu não eu não vou ter esse Governador eu não apoio esse 

governo é o momento de tentar assar achar uma solução é um momento de as pessoas 

querem trabalhar as pessoas não querem questão de sacola básica mas olha a polêmica 

que está a questão de massa Cola básica liga para defesa se Defesa Civil liga manda para 

assistência social e ninguém resolve isso, e as pessoas estão implorando por uma sacola 

básica por causa dessa burocracia toda as pessoas querem trabalhar os cuidados temos 

que ter sim e quero parabenizar todos os vereadores que hoje vereadores com problemas 

de asma vereadores com problemas de hipertensão diabetes mas temos uma sessão na 

semana e vocês estão aqui presentes cumprindo o seu papel debatendo fico grato também 

por isso demonstra a atitude de vocês vir a representar o povo aqui porque daqui a três 

meses praticamente todos estarão com seus carros cheios de pessoas e tomara que tenha 

uma vacina ou uma cura para o Covide19 Mas a gente não pode ser demagogo nisso é 

porque aqui a gente consegue ficar duas 3 horas debatendo um projeto tentando de uma 

forma ou outra juntos resolver uma situação mas não adianta a gente ficar pegando isso 

falando da questão só de cuidados e querer que vir aqui com atestado dizendo que não 

pode vim um dia na semana, aqui nosso o dever o compromisso de fiscalizar o executivo, 

a Saúde a trabalhando fazendo seu papel mas também temos obrigação de estar aqui nessa 

Linha de frente orientando a população de uma maneira juntos achar uma solução mas 

que fique bom para todo mundo não só para alguns Por que as contas batem na porta de 

todo mundo diariamente seria muito fácil ficar questionando fica em casa com nosso 

salário em dia mas muitas pessoas não têm salário em dia, mais nós temos que achar uma 

solução juntos e peço para o governo municipal de uma a reavaliada essa questão do  

decreto nosso comércio local., Muito obrigado presidente. Verª. Ieda Bilhalva- Boa noite 

senhor presidente, eu tenho imensos projetos para ver aqui para dividir com a nossa 

comunidade, projetos palpáveis e reais que fazem o bem comum para nossa comunidade, 

mais infelizmente né na sessão passada e repete hoje de novo o vereador Alerta da Vila,  

tem o dom de me enxergar eu não o que ele faz que me enxerga sempre, sempre que bom 

né diz que quanto mais a gente é falada eu acho que faço consciente dele ficar pensando 

em mim não sei por que estou muito indignada com as suas agressões porque eu sofri por 

parte desse colega se é que dá para chamá-lo assim foi a sessão toda minha agredindo e 

tomando as dores que não são as suas eu não sei qual é o seu interesse ele falou que eu 

queria uma recepção na realidade o que eu esperava no mínimo  que eu esperava era uma 

cordialidade de realidade um respeito e aquilo que trazemos de berço é a educação faz 

muito tempo vereador que o senhor faz uma gritaria histérica que na casa e acha que 

assusta com esse seu rompante principalmente com as palavras agredindo e ameaçando 

as mulheres ou melhor não é de agora que esse que esse Vereador me ataca diante  o 

tempo todo que eu estive aqui na Câmara toda semana praticamente ele vinha com ataque 

e inventando nepotismo dentro da câmara e inventando nepotismo em Canoas 

conseguimos provar ao contrário né vereador, inclusive usou fotos da minha família num 

processo só que isso está guardado por que não é do meu feitio vir aqui brigar o meu feitio 

é vir aqui trabalhar e para fazer projetos mais o seu volta e retorna assim acomodar com 

a minha vida, além de atacar a minha família ou colega o colega que ataca as mulheres 

em geral atacou todas as mulheres do município a secretária Elaine tia do Mateus a 

secretária a secretária Michele atacou mulher Secretaria da Saúde todas as mulheres 

inclusive as suas assessorias as duas do bancada do PTB a sua assessora e assessora do 

Vereador Renato Me contou dentro dessa câmera está registrado aqui desde que se tornou 
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político ele tem problemas com as mulheres sinceramente ou já trazia diante eu acho que 

tem problemas mal resolvido eu quero que fique registrado aqui na Câmara essa grande 

agressividade do vereador que se repete pelo terceiro ano ele puxou mais um assunto a 

semana passada que eu ter recebido indenização em primeiro lugar vereador eu abri mão 

do salário de secretária para o bem do município e durante um ano, eu recebi salário de 

professora com FG sim porque eu estava à frente de uma pasta e a pasta requer FG porque 

é de responsabilidade porque eu recebi que ele coloca que é R$27.000,00 foi o meu salário 

de março com meu décimo terceiro e uma licença prêmio que eu tenho direito porque eu 

sou funcionária pública,  então o senhor que o senhor tem que estudar melhor estatuto do 

funcionalismo para depois o serviço para senhora para tribuna falar os quatro ventos de 

seus colegas uma licença prêmio que estava há dois anos mentir é um direito de um 

funcionário público eu não sei se se é contra se o senhor é contra esse direito dos 

funcionários públicos vocês também têm esses direitos eu acho que quem trabalha tem 

merece ganhar se o senhor é contrário encerra que a minha fala só dizendo que o colega 

só Vereador não é juiz não é promotor e nem para decidir sobre o mandato de A ou B 

estou não fez quase nada eu só vejo assistencialismo e crítica para quem fez para esse 

município é demagogia falar mal de secreto secretária se colegas Prefeito e muitos outros 

que no mínimo exige o velho respeito acabou o seu tempo.Ver. Alexsandro Ávila- 

Senhor presidente,  eu venho mais uma vez usar o espaço da tribuna atenciosamente eu 

escutei para o funcionamento da prefeita, comunicando o primeiro caso aqui no nosso 

município e aí esse vereador, vinha cobrando a mais de meses administração referente a 

esse vírus que a gente está acompanhando e vendo aí que tá chegando que é um vírus 

muito perigoso eu acompanhei e o nosso município tinha um respirador há mais de 4 anos 

na caixa, aí eu fui procurar a onde estava esse respirador que poderia salvar vidas que 

poderia trabalhar dentro do posto e ele foi doado para o município de Canoas olha para 

você ver o que eu estou falando o respirador foi doado para o município de Canoas hoje 

o nosso município a estrutura que tem a prefeita que tem dizendo que o pessoal tem que 

ficar em casa não foi flexível ainda com esse decreto, mais cadê a atitude puxar a 

responsabilidade tem um prédio ali a poucos metros daqui da câmara, que foi feito um 

baita de um prédio com várias peças tá li está sendo usado então alugando para fazer 

atender o pessoal do Corona vírus com sintomas vocês vão ali para ver a estrutura a gente , 

depende a pessoa que está ali que chega ali com vírus e que vai ser transportado para o 

município de Canoas que precisa do respirador precisa e para ir para UTI ela precisa mais 

de 4 horas para ser transferida porque esse preciso da ambulância do SAMU para fazer a 

transferência Agora Diz para mim tão preparados aí vão alugar prédio no valor de 

R$ 13.000,00 fora o que vão gastar para Imobiliária e mais pessoas para fazer melhorias 

no prédio de internet de internet mais outras coisas eu vou dizer que eu estou mentindo 

estão gastando quando para Imobiliária sendo que podia tirar aquela estrutura dali e passar 

para lá valorizar o pessoal de linha de frente é um absurdo o que essa administração está 

fazendo é uma brincadeira e agora eu vi mais de 4 milhões vai vir para o nosso município 

onde ali eles dizem que tem um hospital de campanha, aonde está o hospital de campanha 

que tudo depende do município de Canoas e o que a gente tem a gente entrega para outro 

município não tem uma ambulância do município para fazer um transporte nós 

dependemos da ambulância do SAMU mais de 4 horas para transferir uma pessoa quando 

tem uma pessoa para ser atendida a outra pessoa tem que esperar fora porque não pode 

ficar livre que é perigoso voltar elas ia entrar no procedimento e ali era muito perigoso 

pediu para ela dar uma caminhada foi a mãe foi embora chorando, (vereador Jair pediu 

uma parte),Vereador perguntou para onde foi doado o respirador ? respondeu que foi 

doado para o município de Canoas emprestando para município de Canoas respondeu 

para o Vereador Jair que foi doado para o hospital da Ulbra de Canoas é lamentável eu ter 
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que vir aqui a prefeita tem que puxar a responsabilidade sim reconhecer aquele pessoal 

de linha de frente da Saúde e dizer que tem que botar a sua estrutura a funcionar aquele 

complexo de saúde e entrega toldo entregar banheiro estão gastando mais de 21 mil e 

jamais alugar um prédio para passar a secretária da saúde em um momento desse que a 

gente tem que lutar pela aquelas pessoas que realmente estão necessitados necessitar é 

lamentável eu tenho que vir nessa tribo a dizer desabafar dessa forma primeiro caso pela 

prefeita fazendo pronunciamento de deixando; muito pelo população de nossa cidade. 

Ver .Mateus Marcon -  Quero saudar aqui o nosso presidente, vem aqui falar do corona 

vírus, na nossa cidade onde  tivemos o primeiro caso eu acho que a partir de hoje temos 

que ter mais fiscalização para mais pessoas ficar em casa que cada vez vai ser mais difícil 

sair para rua cada vez vai ficar mais a situação vai ficar mais difícil nós gostaria muito de 

estar aqui hoje dizendo que nós não teríamos nenhum caso que é epidemia tivesse acabado 

para tudo voltasse ao normal a escola o comércio as creche, mais isso não vai ser fácil de 

acontecer nós  voltar podemos ter um impacto maior muito mais perdas o nome muito 

mais prejudicada então, eu acho que nós temos que continuar em casa nós temos que ter 

a prefeitura mais incentivo para o nossos empresários do nosso município na conta da 

prefeitura de semana passada R$ 500.000,00 de uma Emenda para saúde para custeio e 

pode ser usado para o Coronavirus,  como também que tem que ser usado logo essa 

emenda que não fique parado como ficou a emenda do posto de saúde do Caju que tá na 

conta do da prefeitura desde 2018, que poderia ser mais um local caso nós precisasse  de 

atendimento para o Corona vírus para o nosso município nós temos que ter mais agilidade 

na prefeitura pensar também no nosso empresário do nosso município , cada vez mais 

vamos ter que ficar em casa. Muito obrigado.Ver. Ildo Maciel da Luz-  Saudou o 

presidente da casa ,  Venho falar sobre essa seca, que está solando nosso estados nós 

sabemos que aqui no nosso município e nesses 25 e 26 anos Fernando, nós moramos aqui 

eu nunca tinha visto vivenciado uma seca igual essa aí e nós os outros municípios, foi 

decretado situação de emergência o que que falta para isso, Fernando é  a secretaria da 

Agricultura através da Emater, fazer um levantamento técnico com dados reais junto com 

a Defesa Civil com  junto com o poder executivo mandar para o estado para ser decretado 

situação de emergência e lamentavelmente aqui no nosso município tem muitos 

agricultores hortigranjeiros aqui que trabalho de sol a sol, perderam tudo e hoje não tem 

nem direito de junto ao governo do estado renegociar a questão das dívidas do custeio 

então, eu como agricultor não poderia deixar de falar aqui nesta, tribuna hoje  sou cobrado 

diariamente aonde  vou dos agricultores o Lebrão, porque que o nosso município não foi 

incluído então fica aqui a pergunta? ou questionamento a secretaria da agricultura do 

município a Defesa Civil há também ao poder executivo Por que não foi decretado essa 

pergunta os agricultores essa dívida eles não podem adiar tem uma culpa exatamente a 

ser exatamente secretaria da Agricultura Defesa Civil e o Poder Executivo não fizeram o 

papel deles porque talvez e por que esses que estão lá não sabe o que que é pegar no cabo 

duma enxada no sol de 30 graus eu gostaria de deixar o meu repúdio a esta situação aqui 

no nosso município meu muito obrigado a todos e tenha uma boa sessão. Ver. Renato 

Machado - Senhor presidente, vimos nesta  tribuna hoje, com muita tristeza com primeiro 

caso depois de muitos, comentários realmente o primeiro caso de COVIDE19 na cidade 

que em algum momento fosse acontecer isso ia chegar porque funcionários de nossas 

idades trabalha em outros municípios e de outros municípios trabalha aqui também 

infelizmente nós apareceu o primeiro caso o rapaz infectado o nosso município onde nos 

preocupa bastante esse novo decreto e quando fala em flexibilidade é uma palavra bonita 

mas de muita responsabilidade que a flexibilidade de abrir os pequenos comércio que 

atravessam dificuldades o pequeno micro empresário atravessa dificuldade e agora à tarde 

recebiam os contatos das creches privadas do município na hora de emitir a nota fiscal já 
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foram trancadas que eles disseram para eles que eles nem enviasse que eles não iriam 

receber isso é muito triste isso já é um sinal do Covide19 no município de Nova Santa 

Rita imagina aquele pequeno empresário que tem junto à prefeitura que são 20:20 

matrículas 2020 por educação infantil em todas escolas infantis que deve passar 8 creches 

particulares a 10 que modifica por 20 alunas 150 a 200 alunos que que o município custear 

essas despesas e  o pequeno empresário tem os seus funcionários os seus técnicos dentro 

de uma creche tem vários profissionais ele tem um custo e  o pequeno empresário vai 

quebrar não vai conseguir manter essa escola infantil funcionando e talvez vai se 

endividar e talvez por trás disso vai vir processos judiciais cobrando as dívidas que vão 

ser geradas aí nos preocupa muito e a gente sabe de todos os lados que temos olhar por 

todos os lados essa situação, e por que a gente vê e todos aqui vereadores, circulam na 

nesta cidade São testemunhas disso na frente da Caixa Econômica que duraram pessoas 

sem máscaras na fila para receber os R$ 600,00 que podem adoecer e não receber a 

segunda parcela isso nos preocupa muito porque preocupa ali no Marquinhos tinha fila 

agora no final da tarde isso nos traz a preocupação que a nossa vida é muito mais 

importante, que do que tudo isso mas nós temos que enfrentar a realidade, nós precisamos 

trabalhar ninguém sabe ninguém conhece nada que possa ser feita de imediato que ficar 

em casa mas  tenho outro lado das pessoas que tem que sair alguém da família para 

comprar para buscar o próprio sustento a gente fica triste quando ver ser humanos que a 

gente conhece gente do bem que trabalhar a vida toda estar dependendo, R$ 600,00 de 

uma cesta básica isso é doloroso, esse é o mínimo dos mínimos para poder se mantendo 

mas ninguém tenha previsão e ninguém tem arrisca durar 1 mês 2 ,3 ,4 meses é clube de 

futebol parado porque não pode também isso nos preocupa muito não todo a gente vê 

também nas casas lotéricas e números filas e as pessoas as pessoas não mediram de 

menção do que que é essa doença triste que está abrangido a comunidade toda a gente 

sabe muito mais famosa do que tá hoje no nosso município e no Rio Grande do Sul é o 

municípios que tem menos ou casos ocorridos, mais o resultado de tudo isso da 

flexibilidade de abrir comércios nós será nós vamos ver o resultado daqui 15 a 20 dias , 

pode sim dar uma explosão ,terminou o seu tempo. ORDEM DO DIA: Ver. Jocelino - 

Solicitou a inclusão de um Requerimentos - Que seja incluído nas Ordem do Dia, da 

sessão ordinária do dia 05 de maio de 2020, o Proj. de Lei nº 009/2020, de autoria do 

Poder Legislativo. Aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI DO 

LEGISLATIVO N.º 009/20 - Mesa Diretora “Homologa crédito adicional extraordinário 

aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de 

Calamidade Pública no Valor de R$ 60.643,00(sessenta mil seiscentos e quarenta e três 

reais)". Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO: Requerimento n.º 004/20 - 

Ver. Leonardo Vieira "Requer que o Poder Executivo conceda a todos profissionais da 

saúde, Insalubridade no grau máximo e periculosidade de 100%". Aprovado por 

unanimidade. MOÇÃO: Moção n.º 001/20 - Ver. Alexsandro Ávila de Souza "Moção 

em Homenagem aos representantes da Farmácia São João, pela doação de mais 

R$10.000,00 (Dez mil reais) em alimentos para o município". Em discussão: Ver 

Alexsandro Ávila-  Senhor presidente mais uma vez vem essa Tribuna mais uma vez fiz 

uma medicação agora em defesa dos professores o pessoal da educação tempo atrás 

também foi retirado os 40% o pessoal que trabalhava nas creches nas escolas infantis e 

agora eu estou vendo diante dessa epidemia onde todo mundo está sendo prejudicado 

aquele pai é aquela mãe a professora que tem a sua conta para pagar de aluguel de luz 

está com seu orçamento certinho contado para pagar as despesas e também tem que 

enxugar a gente ver a prefeita, retirando adicional noturno o direito de difícil acesso no 

momento tão difícil que muitos professores estão usando a sua internet gastando para a 

internet para usar o ensinar o seu aluno é dessa forma que eu estou pedindo os demais 
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vereadores para que não possa tirar os direitos dos professores  uma classe tão importante 

tanto dinheiro indo fora e agora na hora para reconhecer e valorizar, eles continuam 

trabalhando muito fazendo trabalhos sociais é um momento de valorizar e reconhecer eu 

peço que não tire nenhum direito e peço aos demais vereadores, que a  abrace essa causa 

que presidente que faz uma comissão que defenda essas duas indicações a comunidade a 

nossa cidade perde muito quando se diz valorizamos as pessoas tão importantes eu peço 

a aprovação de todos os vereadores. Ver. Leonardo- Senhores, vereadores eu sou 

favorável sim as indicações do vereador, Alex porque eu tenho exemplos da comunidade 

escolar as professoras estão trabalhando dando aulas online, temos a comunidades ali a 

professora da Escola Victor Aggens usam seu salário, para comprar alimentos que estão 

fornecendo mais de 280 refeições, ao dia para aquele pessoal que moram nos loteamento 

popular, então é louvável a atitude delas e como irão ficar com esta diminuição do seu 

salário sendo que elas estão contribuindo com essa comunidade e muitas crianças que se 

alimentam ali com esse grupo de professores e comunidades muitas pessoas estão 

ajudando e aqui e já quero agradecer a todos que colaboram, como vão ficar se elas vão 

ter seus salários reduzidos elas fazem vaquinha para comprar carne, para comprar, frango 

para poder alimentar essa comunidade lá muitas crianças só tem uma refeição muitas 

vezes que é na escola sou favorável, sim a indicação do vereador Alex e também sou 

favorável ao trabalho que o que a comunidade vem apresentando principalmente 

loteamento popular. Ver. Guilherme Motta- senhor presidente apenas dizer que é um 

assunto extremamente delicado e que envolve não só a necessidade e o anseio por partes 

dos professores como também discussões que cabe a legalidade entretanto entendo sim 

de extrema extremamente necessário se buscar dentro da legalidade a maneira estes, 

professores não sejam prejudicados em função da pandemia, entendo eu posse de discutir 

questões referente a transporte, vale-transporte, entretanto sei o difícil acesso o adicional 

noturno, estão previsto dentro do estatuto do servidor público, é muito mais complexo 

também não há fundamentação nesse momento para essa,  retirada, ainda assim 

colaborando com o discurso dos vereadores, inclusive fui na escola Santa Rita de Cássia 

comprei doações levei o pessoal do ensino médio que estava recolhendo a professora 

Débora faz um trabalho Fantástico quem procura a Débora Lopes no Facebook ela está 

recolhendo alimentos fui levar batata do pessoal do Vitor, que é muito bacana no serviço 

que eles fazem lá também a professora Viviane procura Viviane Rattis, no face book ela 

também tá pegando alimentos esses professores gasta muito dos seus recursos ,devemos 

buscar não devemos só pedir mas também entender com uma força-tarefa de PGM acabou 

o seu tempo vereador. Ver. Renato Machado -  Senhor presidente, voltando um 

pouquinho passado onde uma empresa tem quando a polêmica da greve quando tirar os 

20% dos técnicos de enfermagem tirar os 40% das escolas infantis e também já tinha 

tirados 40% das professoras há dois anos atrás, então esse governo é taxado e gosta de 

tirar direitos se formos se colocar aqui todos os direitos que os que os funcionários já 

perderam os aposentados já perderam os ranchos, e aquele momento secretário Mário 

teve nessa casa e alguns vereadores tiveram presente o secretário Mário eu estive presente, 

disse que o máximo 30 dias ia fazer um laudo o secretário veio nessa casa mentir para os 

vereadores e a ser feito o novo laudo e e a reavaliar essa empresa que deu um laudo 

negativo tirando o os direitos dos trabalhadores de Nova Santa Rita, em outros município 

apadrinhados não teria tirado os direitos, para outras cidades servia a insalubridade para 

Nova Santa Rita não, então é tudo carta marcada então nós temos que chamar o secretário 

Mário Demétrio nesta casa e cobrar dele os direitos estão precisando os mais os servidores 

primeiro tiraram em 2017, 40% das professoras educação infantil aí criaram lá no 

concurso com auxílio das professoras que o dividir atribuições e o ganhar os 40% que são 

as mesmas salas aí até eu fiz um questionamento naquele dia se duas crianças nas 
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machucasse ao mesmo tempo com certeza a professora e  atender uma e auxiliar de 

atender outra , então nós naquele momento falamos vereador, não trazer o secretário aqui 

e exigir muitas vezes a nossa câmera é frouxa pega nisso Deixa para lá e as coisas passam 

estamos aqui mais um ano i discutindo um assunto que já passou .Ver. Ieda Bilhalva- 

magistério foi descontado adicional noturno de difícil acesso a nossa lei é bem clara a 

gente só tem difícil acesso adicional noturno quando estivermos em aula quando nós 

tivermos deslocando até o local, nós temos esse direito quando nós tivermos nas férias 

nós não ganhamos o salário do professor em dezembro se alguém acha que nós gosta 

quando chega dezembro a nossas a gente dezembro a chata nossa salário porquê de 

Janeiro é duro nosso salário, e o logo que saiu esse assunto, eu procurei a prefeita e 

procurei o secretário Mário a lei diz isso como nós não estamos em aula nós não teremos 

esse direito eu também sugere que de vale transporte, tire todo o vale transporte de todos 

o funcionalismo que está em casa, ou   então parcele esse desconto é duro tirar receber 

um desconto de R$ 200,00 ou R$ 300,00 para quem ganha tirar R$ 200,00 ou R$ 300,00 

no final do mês é muito então, seria  melhor uma proposição de nós da câmara elevarmos 

para o nosso executivo,  de parcelar esse desconto e não vir duramente  descontado no 

mês de março  quinze dia vão   receber no mês de abril não vão receber todo o novo  

repleto não vão receber o mês de maio isso ser ao longo do ano ser descontado se tiver 

um caso de mais para  prorrogação mais meses viram isso aí. Ver. Rodrigo Aveiro - 

Quero colocar o meu sou a favor sim só favor das duas indicações do vereador Alex e já 

pela segunda vez já coloquei a senha de cação retorno os 40% de insalubridade, para a 

área de saúde importância para o município em virtude dessa grande pandemia e também  

a questão  dos direitos adquiridos da educação como a vereadora, também  professora 

esteve aqui e colocou muito bem na sua fala parte, do meio legal esse desconto. Eu 

também questionei executivo e questionei a prefeita, secretaria de educação, que governa 

com responsabilidade como um administrador de um município a prefeita tem a obrigação 

de fazer o quê certo, mesmo numa situação bem difícil como está o município hoje como 

tende a piorar por inúmeras  questões que já foram colocadas aqui eu coloco aos 

vereadores que que acha importante Sim essas indicações mas essa indicação não vale de 

nada só servem para serem filiar em cima de estantes e gavetas lá dentro do próprios,     

executivo não saem do papel e muitas são criadas só para criar fantoches aqui dentro e 

politicagem a gente  deveria pensar em conjunto então fazer um projeto sim para. (acabou 

tempo). Aprovada por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. Alexsandro Ávila - "No 

sentido de que o Poder Executivo, retorne a repassar os 40% de insalubridade dos 

funcionários da área da Saúde". Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro Ávila - 

"No sentido de que o Poder Executivo, não retire os direitos adquirido dos funcionários 

da Educação". Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon - "No sentido que a 

secretaria competente efetue a colocação de redutores de velocidade na Rua Amilton da 

Silva Amorim em frente ao nº 252, direção bairro-centro e em frente ao nº 950, sentido 

centro-bairro, bairro Sanga Funda". Em discussão - Ver. Alex Ávila Vereador Mateus -  

a sua ação é de extrema importância o que faz eu vir aqui na tribuna é que 252 em frente 

à minha casa Vários acidentes já ocorreram ali o vereador, lebrão por diversas vezes esse 

vereadores por diversas vezes já solicitou uma curva muito perigosa e o que mais me 

deixa surpreso o que o vereador, ali leu várias vezes que não poderia fazer quebra mola 

só pode fazer em frente de escola aí mais para frente e colocar três quebra-molas porque 

tem um condomínios de pessoas de alta classe aí fizeram três quebra-molas 

desrespeitando toda a lei que orientável que não poderia fazer porque então eu espero que 

realmente que a sua indicação seja atendida diante aquela importância e em perigo que 

ali é de extrema importância realmente que bote um quebra-molas ali na frente da minha 

casa como embalar Aprovada por unanimidade. Ver. Mateus Marcon - "No sentido que 
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a secretaria competente estude a possibilidade de confeccionar placas com o nome das 

ruas do Loteamento Vale Verde, bairro Centro". Aprovada por unanimidade. Ver. 

Leonardo Vieira - "No sentido de que a RGE Sul, analise a possibilidade de realizar a 

troca urgente de todos postes de madeira por postes de concreto, em toda extensão da rua 

Carlos de Souza Pereira, comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Califórnia". Aprovada 

por unanimidade. Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que a RGE Sul, analise a 

possibilidade de realizar a troca urgente de todos postes de madeira por postes de concreto, 

em toda extensão das estradas do Itapuí, Luizinho, Capão do Padre e Picadão no Bairro 

Caju". Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda Bilhalva - "No sentido de que a secretaria 

competente entre em contato com a administração de Capela de Santana, para que em 

parceria realizem o concerto da ponte localizada na Est. Pró Álcool, divisa dos dois 

municípios”. Em Discussão: Ver. Ieda Bilhalva -  Eu só quero frisar presidente, que nós 

temos uma ponte ali na Proálcool né Fernando, que está péssimas condições  e já houve 

reuniões , e temos que cobrar do prefeito de Capela de Santana, e ali é uma divisa ,metade 

da ponte ,de largura, Mateus a  Metade está no município de Nova Santa Rita e a outra 

metade em Capela de Santana, está muito perigoso agora para Colheita do Arroz esses 

caminhões passam carregados ali qualquer dia a gente vai dar, um acidente grave, eu peço 

aos vereadores o Mateus o lebrão que a gente trabalha ali o Fernando que é meu assessor 

que mora lá para que a gente faça um empenho e vá até prefeito de Capela que prometeu 

e não cumpriu a gente também tem que cobrar do parceiro lá de Capela de Santana.  

Aprovada por unanimidade. PAUTA: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 

014/20 - Poder Executivo - Altera a lei municipal n° 1358/17, que instituiu o rancho 

básico mensal para os servidores municipais de Nova Santa Rita. Dada a 1ª Pauta. 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.º 008/20 - Ver. José Adalmir Gonçalves 

Rosales - Autoriza o Poder Executivo do Município de Nova Santa Rita a instituir o 

Programa de Fomento ao Desenvolvimento de Atividade Econômica em Bens Tombados 

e dá outras providências. Dada a 2º pauta.  EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Mateus 

Marcon - Como nós temos aqui um projeto uma indicação eu quero falar aqui nessa 

explicações pessoais que é mais ampla a minha fala eu quero falar a respeito aos 

professores como vereador do Gugu, falou que menos recebem são os que mais fazem eu 

vejo ao lado da minha casa tem a minha tia que já foi secretária de educação, que hoje é 

professora na escola estadual já vinha fazendo a um bom tempo a distribuição de da 

merenda escolar da Escola Nova sociedade, para os alunos muito nós tentamos discutir 

fizemos vídeo na vereador Lebrão, e muitas vezes nós fomos criticados por existir muitos 

nós diziam que não eram claro que o professor sim tem muitas tarefas professor continua 

em casa estudando mais,  eu acho que é momento de união muitos professores estão 

ajudando segue ajudando todas as escolas estão ajudando, eu quero aqui parabenizar os 

professores e falar também da questão de levantar as eleições municipais que eu acredito 

se todos nós seguir à risca as ricas as regras  OBS organização mundial da saúde nós 

podemos nos que outubro não saia as eleições mas até dezembro nós temos que ter a cura 

desse vírus porque senão muitas pessoas muitos vão morrer do Coronavirus, muitos vão 

morrer de fome e não vejo aqui que nós vamos usar o Coronavirus para transferir uma 

eleição, e isso para mim só se torna oportunismo na política, porque eu acredito sim que 

a política tem que ter mudança, nós temos que ter eleição é muito fácil não ter eleição 

todos muitos políticos não mudar e botar a política em 2022 para quê que nós vamos ficar 

não ter eleição 2022 se o nosso mandato vai até 2020 para receber o salário para continuar 

nós temos que ter mais oportunidade nas políticas mais novas pessoas, nas políticas mais 

mudanças para melhorar, não para pior como nós tivemos agora, e a respeito da seca 

também que atingiu muito nosso município né, vereador Lebrão onde tu faça tu vê toda a 

grama queimada os bichos s sem ter o que comer muitas pessoas já estão passando sede 
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além de  fome Coronavirus hoje passam sede nós temos que ter mais atitude no município  

da prefeitura juntas essas famílias que está faltando água, sim para elas beber um exemplo 

aqui no assentamento aqui na Monte fio tem um caminhão com água potável vai uma vez 

por poderia se encontrar mais caminhões para levar água potável por muitos que nós 

vimos discutir aqui, nesse município até meses, até o ano passado que o município tinha 

dinheiro sim , então se tem dinheiro nós temos que dar estrutura para os agricultores temos 

que dar estrutura para as pessoas que tem que ficar em casa que não podem trabalhar nós 

temos que dar estrutura por micros e pequenos empresários do nosso município que a 

situação está muito grave, mas eu acho mais atitudes do município dentro dessas questões, 

então só para encerrar vereador, esta minha fala meu muito obrigado e uma boa semana 

a todos.Ver Jocelino Rodrigues - Senhor presidente colegas vereadores mais uma vez eu 

vou falar a respeito do decreto, mais uma vez eu venho pedir ao executivo se debruce um 

pouco mais a respeito deste decreto. Olhe um pouquinho mais com atenção deles um 

pouco a questão do Comércio, Tem uma parte do seu decreto que diz o seguinte o 

transporte coletivo de passageiros do privado público rural qualquer idade Rural deves 

10 Passageiros em pé, além de sua capacidade de passageiros sentados ou seja vamos 

dizer que um  ônibus 42 lugares disponível, com mais 10 pessoas são 52 pessoas, 

transitando junto a menos de 2 metros, então a gente permite isso aqui, mais não permite,  

que uma lojinha de roupa abre com uma festinha de segurança na frente permitindo ou 

três ou quatro pessoas ali dentro para que ela possa também sobreviver essa  questão de 

covide19 , agente permite que um ônibus ande com mais de 50 passageiros agente não 

permite como por exemplo um culto religioso que a gente, limite de 20 a 30 pessoas e 

entre outras coisas permitindo nisso para uma empresa de ônibus sobreviver que ela 

também tem o direito de sobreviver,  ela também tem seus compromissos a gente 

quebrando o pequeno que não tem da onde tirar que os seus boletos já chegaram na sua 

casa e o aluguel também ,o IPTU e a gente também não achou uma solução , eu peço 

também o executivo que olhe com carinho que reavalie essa situação e ninguém quer , 

que se estenda essa situação de   Covide19 e ninguém quer só que as pessoas precisam 

sobreviver as pessoas precisam trabalhar e esse é o auxílio essa sacola básica, ela não vai 

durar até o final do ano, então a gente precisa olhar com carinho sobre isso por mais 

polêmica que seja essa situação nós devemos parar de perder tempo olhando TV, 

esperando mais uma desgraça que venha a falar ou venha noticiar a gente precisa olhar 

para o nosso município, olhar para o nosso vizinho, para o nosso próximo, eu  falo não é 

por uma questão política pensando somente em eleição é para aquilo e aqui, para 

representar a fala do vereador Renato, acompanhando hoje várias mensagens não foi só 

eu, não foi só o vereador Renato, entre outros vereadores, que também receberam como 

fica a questão dessas vans escolar como é que fica a questão dessas creches particulares, 

para sobreviver se a gente permite que uma obra municipal, como terminal do Berto Círio 

acelere para quê logo posso ir ali bater uma foto  seja inaugurando. Por que, que não 

outras construção volte a trabalhar ao ar livre, se a gente permite uma máquina que 

trabalha uma terceirizada para prefeitura abrir um asfalto, a gente também pode ser 

permitir que um funcionário do quadro somente ele dentro dos seus cuidados também 

trabalha na estrada, também faça uma roçada lateral, também que alguns funcionários 

começam a fabricar alguns meios-fios, que a gente sabe que é necessários o que é 

necessário e outros serviços que podem retornar aos poucos junto com comércio local 

para que o serviço não pare totalmente aqui fica minha colaboração da fala, desejo uma 

boa semana a todos. Ver Leonardo - Colegas vereadores me preocupo um pouco 

vereador Gugu, essa questão do decreto pequenos comerciantes, alguns me ligaram até 

porque são mês, Já faz um mês para poder sobreviver ter menos custos de impostos e 

assim poderá sobreviver com seu negócio e eu não vejo a secretaria da indústria e 
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comércio, procurando esse pequeno empreendedores, com a necessidade deles o que eles 

precisam, qual  apoio que eles precisam, assim como os motoristas os proprietários de 

van escolares que muitos uma grande maioria deles investiram em  compra de veículos 

novos,  claro eles não tem culpa é uma epidemia que se instalou no Mundial Mas eles 

estão acumulando dívidas os impostos estão chegando os documentos  chegando IPVA 

para pagar são carros novos são  IPVA bem alto bem caro e não estão e não tem como 

cobrar, os pais desses alunos foram demitidos é uma situação muito preocupante eu penso 

que o secretário dessa pasta, deveria dar uma atenção, a esses pequenos empreendedores. 

Eu queria falar um pouco sobre a água dos agricultores semana passada um agricultor do 

Itapuí me ligou me pedindo como que ele fazia para conseguir a água o peixe está 

morrendo o gado não tem o onde tomar água, inclusive ele tem um açude perto da minha 

casa, só o caminhão aqui eu tenho uma bomba para carregar o caminhão, consegui falar 

com o responsável mas a resposta que eu tive, vou ver! e esse é esse agricultor, com essa 

pequena a chuva que deu apenas baixou a poeira e esse pessoal está sofrendo com a 

questão de água também. Eu quero aqui deixar meus parabéns Associação das entidades 

tradicionalista ao final no final de semana fizeram uma ação onde distribuiu 550 máscaras 

para comunidade coletou 550 kg de alimento e montou 25 sacolas básicas as  que a 

comunidade, onde já foram distribuída no bairro Califórnia também dá os parabéns a esse 

essa comunidade ao bairro Califórnia, que são muito solidário ao restante da comunidade 

são todas muito caridosos, também falar  que domingo é o dia das mães que não podemos 

esquecer das nossas mães é Deus e a nossa mãe que foi que nos gerou o que é responsável 

por estarmos aí eu tenho o maior carinho e respeito pela minha mãe e assim como todos 

os vereadores aqui e quero deixar um abraço aqui para todas elas e nesse domingo quem 

tiver sua mãezinha que possa dar um abraço nela e que não tiveram que possa levar os e 

dá um abraço nessa mãe mesmo e pensamentos, eu gostaria de compartilhar com vocês 

aqui como eu gosto muito de você e o  Mário Sérgio Cortella ‘que é bem para o nosso 

momento que diz assim “agir conforme aquilo que se fala alinhar discurso e prática além 

de ser uma postura ética é um sinal de autenticidade”. então penso Senhores que tudo que 

falamos nesta tribuna na nossa vida pessoal e sejamos éticos no político e autêntico na 

nossa vida pessoal boa semana a todos. Ver. Guilherme Motta- Senhor presidente, 

viemos de uma sessão muito debatida referentes opiniões onde cada Vereador pode 

externar aquilo que penso e aquilo que deve sente obviamente norte ado pelo interesse do 

bem comum não há como nesta sessão no momento que vivemos deixar de falar para 

encerrar nossa sessão sobre  alguns aspectos, referente a pandemia e a fatos que 

aconteceram que devem ser observados e refletidos por nós figuras públicas figuras 

públicas da população reforçando aqui ao mesmo tempo, repudiando aqui os discursos de 

ódio  dos excelentíssimo senhor presidente da república aqui na figura de um Jornalista 

que temos nessa casa que por sinal muito competente eu reforço o meu repudio o meu um 

presidente que manda calar a boca aqueles que tem a missão de levar a informação a toda 

a população e também nesse dia quero informar aqui e para os que estão em casa e não 

tiveram a possibilidade de ver Infelizmente o alimento o Brasil passa do 114 mil casos de 

Coronavirus,  só no dia de hoje tivemos 6.635 casos novos casos e infelizmente nós 

quebramos os recordes de morte só no dia de hoje já são 600  novos registros de mortes 

é um dia de luto para o Brasil falar esse número 600 pode ser muito é talvez subjetivo 

600, são três, numerais mais se transformarmos mas em 600 velórios em 600 famílias que 

estão chorando em 600  pessoas que passaram por sofrimento nós  conseguimos 

dimensionar o que representa o que representa 600 perdas que que tivemos hoje no povo 

brasileiro muito triste por fim, concordo com gênero, número e grau com  vereador 

Mateus quando fala que que a democracia deve ser exercida não consigo enxergar tanto 

do ponto de vista legal como do ponto de visto é ética legal e até de saúde pública, passar 
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nossas cabeças estender mandatos postergar eleições, sobre a pena de  quebrarmos um 

acordo que fizemos com a população quando nós elegemos os quatro anos que foi dado 

pelo povo só no meu entendimento pode ser retirado pelo povo, existem ferramentas 

plebiscito em fim existem mais não concordo, e acho que o governo federal precisa 

necessariamente juntamente com o governo estadual e as autoridades municipais fazer 

com as políticas públicas de confinamento respeitando também aqueles que precisam 

trabalhar sejam mais rígidos através da fiscalização alcançamos esse, picos pandêmico 

possamos  descer, e lá em outubro com a benção de Deus podemos exercer um dos direitos 

mais belos que qualquer  estado de direitos tem é o voto, uma ótima semana que se cuide 

que use máscara que usa em álcool gel que proteja os seus idosos. Ver. Ieda Bilhalva - 

gostaria de falar a respeito da nossa estiagem tenho sido procurada quanto vereadora, 

procurada pelos os agricultores produtores rurais o município, não é o município Rio 

Grande do Sul, além de ser estar com essa demanda gravíssima Covide-19 com a demanda 

da estiagem eu acho que a Secretaria de obras tem feito a sua parte levando água potável 

algumas famílias, levando água alguns açudes não dá conta, nada como a chuva tivemos 

uma ameaça de chuva mas foi pouca e isso é bem grave é de extrema importância que 

nós tem bem vejamos esse lado dos nossos produtores rurais que precisam sim ter um 

incentivo da nossa, prefeitura do nosso executivo para que possam prorrogar suas dívidas 

todo produtor ele faz empréstimo no Banco do Brasil para poder plantar comprar gado e 

depois precisa pagar mas para isso precisa ter uma boa colheita com a com a estiagem 

eles estão sendo prejudicados eu entrei em contado com os técnicos da Corsan, porque a 

gente tem ouvido a muita reclamação do gosto da água as nossas torneiras hoje a água 

que vem da Corsan está com gosto muito forte e um odor muito forte entra em contado 

essa semana com os técnicos da Corsan e realmente o nível está muito baixo, acredito que 

todos os geradores saibam a água é coletada ali Berto Círio a 100 metros, ETA da Corsan 

e o nível está baixíssimo uma vez por semana é feita a coleta em Pontos das redes 

específicos e espalhados pelas pela cidade onde eles avaliam  aponta habilidade da água 

como o nível baixou muito,  estão colocando muito produto para reduzir o odor mas como 

nível tá muito baixo do rio a água está com muita poluição a matéria orgânica se concentra 

no fundo , então a poluição  cada vez maior,  muita odor na nossa água, tem que rezar 

para que venha a chuva, para tudo melhorar além de termos que está nos cuidando com 

máscara com não sair de casa agora com esse primeiro caso confirmado em Nova Santa 

Rita mais preocupante ainda pode ser com que com isso a nossa comunidade se com 

devidos cuidados hoje a minha filha disse, mãe tu vai ter que ir na sessão, sim nós temos 

que vir representar e fazer nosso papel, mais com os devidos cuidados todas as pessoas 

que estão na linha de frente o pessoal da saúde que tem que estar na rua o pessoal dos 

serviços essenciais,  vamos nos cuidar só assim nós também estamos cuidando deles. Fica 

aqui meu apelo para nossa comunidade nós temos dois graves problemas no nosso 

município a grande estiagem que assola o nosso estado o nosso Estado do Rio Grande do 

Sul e o COVID que é o planeta nós temos uma pandemia e uma estiagem nos assolando 

o meu muito obrigado a todos que nos assistindo uma boa semana e um feliz Dia das 

Mães. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente agradeceu a todos e com a 

proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a senhor presidente encerrou 

a sessão às vinte horas e quinze minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo primeiro secretário. 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 
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