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ATA Nº 009/2019 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA – 02/ABRIL/2019 – Ao segundo  dia 

do mês de abril do ano de dois mil e dezenove na sede da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita, realizou-se a sexta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima 

legislatura, com a presença de todos vereadores, Nesse momento a Presidente Mateus 

Marcon, deu início aos trabalhos às dezoito horas SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE 

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

Mateus Marcon / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo Vieira / 

Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato Machado / Ver. Ildo Maciel da Luz /Ver. Paulo Vargas 

/ Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. José Rosales e Ver. Antônio Alves. EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS: Ver. José Rosales / Ver. Antônio Alves / Ver. Joselino Rodrigues / Ver. 

Paulo Vargas / Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Renato Machado / Ver. Ildo Maciel da Luz / 

Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Leonardo Vieira e Ver. Mateus 

Marcon. EXPEDIENTE:  Foi feita a leitura do Boletim nº 009/19. Ver. Ildo - Solicitou 

a inclusão de um pedido de indicação – Acatado.  Ver. Antônio Alves – Solicitou a 

inclusão deum pedido de Providência. Acatado. Ver. José Rosales - Solicitou a inclusão 

de dois pedidos de providência e um pedido de indicação. Acatado. Ver. Guilherme – 

Solicitou a inclusão de um pedido de providências. Acatado. Ver. Paulo – Solicitou a 

inclusão de um pedido de providencia e um requerimento. Acatado. 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria de 

falar um pouco sobre o evento que tivemos aqui na câmara, quinta-feira, do 27º 

aniversário do PDT. Tivemos a presença de vários colegas vereadores, do nosso 

deputado federal Dionílso Marcon, do Pompeou de Mattos. Também aqueles vereadores 

que não puderam estar presentes, mandaram mensagens parabenizando. Vereador Gugu 

teve aqui, o Mateus não pode vir, então o Gugu também como vereador, mas também 

como vice-presidente da câmara. Teve aqui nos prestigiando vereador Alex também, o 

Vinicius presidente do PTB. Foi um momento de muita alegria para nós, porque nós 

estávamos entre família porque quando se comemora um aniversário, se comemora 

entre amigos e família. Então foi muito importante para nós. Tivemos presença aqui de 

raízes do PDT, seu João Fraga, a dona Nena. Que são raízes para nós. São pessoas eu 

nos impulsionam estar na política e fazer a boa política. Tivemos representante do 

gabinete da Juliana Brizola, o Joãozinho, representando a juventude, a Nata também 

representando a juventude socialista aqui no município. Para nós foi muito gratificante 

ver a casa cheia, como hoje. Me alegra ver a casa cheia assim. E no aniversário do PDT 

a casa também estava lotada. Isso deixa a gente muito feliz. Também na ocasião, a 

convite da executiva, o César do banco botou seu nome à disposição para pré-candidato 

pelo PDT. Porque para nós dentro do nosso partido, o César é o melhor nome dentro do 

PDT. E a gente tem um compromisso com essa boa política, então César está à 

disposição. Hoje eu estava assistindo o noticiário meio dia, sobre a saúde, como do 

programa mais médicos, o qual o governo federal não irá mais renovar contratos com 

esses médicos. Outro dia tinha um debate aqui na câmara sobre a saúde no nosso 

município, sendo que o nosso município faz bastante na saúde, com o recurso que tem, 

claro. Mas isso tudo tem sua verba destinada para o local certo. Querendo ou não, nossa 

referência é Porto Alegre. E a partir do termino desses contratos, Porto Alegre vai perder 

82 médicos desse programa. Então todos os municípios terão que ter o seu recurso para 

a saúde, recurso próprio. Só que como eu falei outro dia na sessão, o governo federal 

congelou por 20 anos investimento em saúde, educação e segurança. Inclusive tirou 5 

bilhões de investimento em educação, na semana passada. Eu sempre digo assim: 

investimento errado. Se investe em segurança, mas não é a segurança, tem que investir 

em educação, pois investindo em educação se economiza em segurança. Boa sessão a 

todos. Ver. Antônio Alves – Saudou todos.  É uma alegria e satisfação poder dar mais 
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uma contribuição aqui no legislativo, fazer um trabalho sério, fazer um trabalho de 

acordo com o que a comunidade nos pôs para representar e dizer que a gente coloca o 

nome à disposição para servir a comunidade. A gente fica sempre ouvindo no dia-a-dia, 

atento as demandas da comunidade e quero procurar dar o meu melhor para atender esse 

povo dessa cidade que vem crescendo muito e é uma grande satisfação. Agradeço ao 

povo que me deu esse presente, 350 votos que hoje permitem eu estar aqui na casa. 

Gostaria também de falar um pouco da secretaria. Nós tivemos dois anos e três meses na 

secretaria do meio ambiente, que antes era um departamento então tinha muita 

dificuldade, tivemos que trabalhar muito na estrutura. Ali a gente conseguiu contratar 

dois fiscais concursados, também temos um licenciador, uma vaga que nós criamos, 

para que ali tivesse uma pessoa da melhor competência para julgar todos os processos e 

definir quais são as licenças que deveriam ser licenciadas no município. Temos ali esse 

licenciador, o motorista, pessoa concursada, temos a dona Vera, quase todas pessoas ali 

são do concurso então tem uma equipe ali extraordinária para junto com a nossa 

secretaria fazer um bom trabalho. Também desenvolvemos a coleta seletiva, que é um 

trabalho de grande importância no município, para que o lixo que pode ser reciclado não 

vá para valas, afetando o meio ambiente. Também lançamos um projeto de coleta dos 

lixos eletrônicos. Acredito q a nossa secretaria vai fazer jus para defender nosso sistema, 

acredito muito no trabalho da vereadora, é uma bióloga e sempre foi batalhadora nesse 

sentido. Ver. Guilherme – Senhor vereador, uma pequena parte, o senhor me concede? 

Ver. Toninho - Pois não, vereador. Ver. Guilherme – Como não vou falar nas lideranças, 

eu só quero lhe dizer que enquanto parlamentar dessa casa fui vereador com o 

ilustríssimo durante 4 anos e o senhor nos 4 anos se demonstrou um grande parlamentar 

e defensor desse projeto municipal, que é um projeto que dá certo e o destino nos 

cruzou e tivemos também a felicidade de ser secretários, colegas, também por dois anos. 

Quero lhe desejar aqui de coração, amigo que sou, boas-vindas a essa casa e tenho 

certeza que o senhor vai continuar a fazer o extraordinário trabalho que a vereadora Ieda 

vinha fazendo nessa casa, seja bem-vindo a casa e pode contar com esse colega 

parlamentar do seu lado. Ver. Toninho – Obrigado vereador Guilherme. Ver. Jocelino – 

Saudou todos. Como hoje a casa está cheia, para aqueles que não me conheciam e 

vieram me conhecer, devido aos grandes contatos de WhatsApp de final de semana, 

contado um pouco de inverdades. Vocês terão um pouco, terão dois anos na verdade, 

momento para conhecer o trabalho do vereador. Quero dizer para vocês, e vou ler, isso 

aqui é uma Ata, é um documento, um pouco da minha fala da semana passada, está lá no 

vídeo também para quem gosta e tem como dar uma olhada lá. Quero falar um pouco 

sobre a saúde rural. Há alguns questionamentos achando que a prefeitura trabalha só 

envolta de assentamentos ou outras coisas. Mas eu fui ver já que foi pauta na saúde rural 

e também a ida para Itália, para falar sobre saúde rural. Eu fui ver a situação e o pessoal 

passa no posto rural, o posto era para funcionar de segunda a sexta, porem existe uma 

equipe lá, quem faz a recepção acaba sendo a enfermeira ou a técnica porque não há 

recepcionista. Informação dada pela enfermeira e hoje conversando com a secretaria da 

saúde, ela me passou que não há recepcionista lá. Sendo que não é função da enfermeira 

fazer recepção, ou do técnico. Na segunda-feira essa equipe atende no rural, na terça 

somente um turno faz atendimento domiciliar, na quarta eles atendem no posto rural, na 

quinta essa mesma equipe se desloca para a Coopan e na sexta Sinos. Palavras aqui, 

registrado em Ata e está no vídeo para quem quiser ver. Então, não há prioridade 

alguma porque somente o posto do Berto Círio tem três médicos, a população é maior, a 

gente sabe, mas tem três médicos no posto do Berto Círio atendendo a população de 

segunda a sexta. Enquanto aqui, se vocês ficarem doentes e precisarem de médicos 

durante a semana, tem que esperar o dia de atendimento, senão tem que se deslocar. E aí, 
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presidente, ressalvo que foi cortada a Ata, feita pelo adjunto da casa, que acredito que é 

ele que digita isso aqui, que fala também quantos quilômetros cada assentado tem que 

se deslocar para ir até o posto de saúde. Que fala também da situação lá do povo do 

posto rural e que não há prioridades e o povo do assentamento quando se instala no 

município, nós do município também temos que cuidar do pessoal do assentamento. 

Porque passaram a ser cidadãos aqui do município, mas eles também têm que cuidar da 

cidade. E vice-versa, essas foram as minhas palavras, está no vídeo e eu não me escondo 

de ninguém. O meu mandato todo é sempre perante a verdade e não tenho medo de 

olhar na cara de cada um e falar sobre a verdade. Seja na mesa da prefeita, seja na mesa 

de quem for, é assim que farei o meu mandato. Não me elegi para ter medo, não me 

elegi para correr da raia, e aí aqui me causam espanto receber um vídeo, uma mensagem 

no WhatsApp dizendo que o vereador quer fechar a unidade rural, os postinhos de saúde. 

É um absurdo isso, esquecem que tem Ata, documento, esquece que tem vídeo. Pode 

haver questionamentos lá e digo para vocês, olha, eu levanto bandeira e defendo de 

pessoa comum que nem eu. Trabalhador que nem eu, porque eu fui criado, aliás, uma 

família pobre e humilde e que respeita assentado sim. Respeita o agricultor e respeita o 

trabalhador. Minhas lideranças nunca foram terninho e gravata e nunca será, tem que 

saber o dia-a-dia do povo, não vim com mentira, com ladaia saindo muitas vezes do até 

do gabinete e dentro do meu partido. E não tenho medo nenhum de falar aqui nessa 

tribuna, para vir difamar o vereador, vocês vão ter que fazer muito esforço dentro do 

governo para difamar o nome desse vereador aqui. Porque eu honro as calças que eu uso 

e o que eu falo eu cumpro. Muito obrigado. Ver. Renato – Saudou todos. Gostaria de 

parabenizar os corajosos porque para o ano que vem já temos eleições, a nível de 

vereadores e prefeitos da nossa cidade, esperamos mais um pleito para colocar nossos 

nomes à disposição de novo. Gostaria então de saudar os corajosos, vereador Lebrão 

que fiquei sabendo que ontem colocou seu nome à disposição. Vereador experiente de 3 

mandatos, que escuta bastante, fala pouco e avalia todos os fatos acontecidos. O 

vereador Alex já teve seu nome colocado à disposição pelo PTB. O PDT apresentou na 

semana passada o vice-prefeito, César do banco e também na semana anterior o 

secretário de indústria e comercio Rodrigo Battistella. Devem aparecer mais nomes 

ainda, vejo aqui o vereador Guilherme que também vai a executivo, e aí quando a gente 

fala que vai ter uma mudança grande e eu gosto de frisar sempre do quadro de 

vereadores dessa casa dos últimos dois mandatos, sobreviveu três vereadores e no 

último mandato o vereador Lebrão e o vereador Guilherme e teve uma mudança geral e 

parece que novamente terá uma mudança grande de novo que se apresenta aí, não sei se 

posso confirmar, vereador Guilherme como candidato executivo, vereador Lebrão, 

vereador Alex, já são menos três né. Então não são mais 11, são 8, com aquele mais dois 

ou três que não se reelegem, a matemática vai ser simples né, deve acontecer uma nova 

mudança no final de 2020, início do mandato 2021. Gostaria em nome do PTB, deixar 

em nome da banca, o nosso reconhecimento, porque não é fácil colocar o nome a 

disposição. É muitas vezes abrir mão de se manter vereador na cidade para buscar um 

objetivo maior. Mas tem que ter, nome de coragem aqui já tem três nessa casa. Acho que 

é importante tanto a renovação na câmara como no executivo e vejo que bons nomes, 

vereadores preparados, então quem sabe teremos um prefeito desses três vereadores 

aqui. Desejar para vocês uma boa sessão, estamos só começando nosso trabalho e que é 

sempre importante a presença da comunidade, para que possa avaliar o trabalho de cada 

vereador. Porque quem julga nosso trabalho é a comunidade. Portanto, nada mais justo 

que a comunidade possa ter a oportunidade de conhecer os vereadores da cidade para 

que depois possam fazer a melhor escolha. Nós como candidatos colocamos nossos 

nomes a disposição, mas quem nos elege e mantem uma representação dentro da câmara, 
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são os eleitores. Boa sessão, obrigado. Ver. José Rosales – Saudou todos. Quero 

parabenizar o PDT pelo encontrou que realizaram na sexta-feira e dizer que nós do PT 

também fizemos uma reunião. Uma reunião do partido, na qual foi indicado dois pré-

candidatos, dois nomes à disposição. O vereador Lebrão e o secretario Rodrigo 

Battistella. Para nós um momento especial, saber que o partido está com dois pré-

candidatos e sempre foi assim dentro do partido, fazer nossa convenção e os filiados 

decidirem quem é o candidato. Quero registrar aqui também que na sexta-feira eu recebi 

no gabinete o senhor Daniel Lenzi e a Ana Claudia. Porque eu estou falando isso? Eles 

vieram nos trazer uma solicitação de uma doença que é bastante desconhecida. Muitas 

vezes as pessoas sofrem de uma síndrome e não sabe do que se trata. Essa doença 

apesar de ainda não estar muito reconhecida, mas vem afetando grande parte da 

população, inclusive do nosso município, a Ana Claudia é uma das pessoas que sofre 

com essa patologia e nós encaminhamos um projeto que está tramitando nessa casa para 

que criemos o dia dos portadores de fibromialgia que é indicado dia 12 de maio. Nós 

abraçamos essa luta, esse vereador está à disposição e com certeza os demais vereadores 

vão estar contribuindo com esse projeto, tenho certeza que vai ser analisado por essa 

casa e vamos aprovar sim esse projeto que não só cria o dia dessa patologia, mas que 

seja feito um trabalho de conscientização e de explicação para a comunidade que muitas 

vezes não sabem o que está acontecendo. Foi me falado aquele dia que inclusive em 

outro município foi apresentado um projeto e por coincidência a esposa de um vereador 

sofria essa patologia. E não foi ele que trouxe, foi essa associação que trouxe esse 

problema que nós temos que ajudar, nós temos que definir critérios para que seja 

abrangido esses trabalhadores do nosso município. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. 

Mateus – Saudou todos. Eu quero falar dessa mensagem que saiu nas redes sociais. 

Primeiro lugar, quero dizer que sou assentado, toda minha família é assentada e isso que 

passaram nas redes sociais, quero pedir desculpas para os assentados que estão aqui, que 

é uma grande mentira o que foi falado. Não existe projeto nenhum tramitando nessa 

casa que diz que vamos fechar o postinho de saúde. Isso não existe em nenhum projeto 

aqui. A fala do vereador Gugu não foi essa que está escrita na mensagem. O vereador 

Gugu disse que tem que ter mais atenção com as unidades de saúde básica da família 

rural. Então estão passando uma grande mentira por aí. Eu sou assentado, temos aqui 

também o colega vereador Lebrão que também é assentado, pode ter certeza que se o 

vereador Gugu tivesse falado isso na tribuna nós não deixaríamos quieto. Porque aqui 

nós defendemos os assentados, muitas vezes. Podemos dar um tópico de ajuda que os 

assentados dão aqui no nosso município que foi doar um Hectare de terra para a 

construção de um posto de saúde aqui no centro. Então jamais um vereador viria aqui 

dizer que é para fechar as unidades de saúde rural, isso é mentira e se alguém tiver 

dúvida disso, por favor vão até a página do vereador Gugu que o vídeo está lá. E a Ata 

vereador, nós vamos consultar amanhã e ver o que aconteceu que a Ata não está 

completa. Quero deixar essa mensagem que é mentira o que está rodando nas redes 

sociais. Obrigado. Ver. Guilherme – Saudou todos. Tivemos uma semana de intenso 

trabalho, começando pela inauguração das obras da creche vó Luiza. Acredito que tem 

que ser falado nessa tribuna e passar o trabalho e a importância que a secretaria de 

educação tem feito nesse município, porque não é pouco. São mais de 800 mil reais 

investidos naquela escola, criando mais de 150 vagas e o reflexo disso é a melhor 

qualidade de vida para população. É maior vaga de acesso as crianças e por 

consequência uma maior facilidade para que os pais tenham onde deixar suas crianças e 

poder trabalhar. Secretaria Elaine está de parabéns por esse grande trabalho. Também 

tivemos uma reunião muito importante nesta casa, com protetores, defensores do bem-

estar animal. Quero salientar a importância dessa causa que é nobremente defendida 
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pela nossa querida colega agora secretaria vereadora Ieda, fundamental nessa causa, e 

tivemos mais de 20 pessoas onde foi apresentado alguns projetos que vamos levar ao 

executivo que tem a ver com castração, campanha de conscientização. Porque eu 

acredito que todo mundo aqui na sua rua deve ter algum cachorro, algum animalzinho. 

Esses animais merecem cuidado coletivo, da sociedade uma vez que não tem dono e não 

tem ninguém por eles. Também estivemos vistoriando a obra do centro que vai 

revolucionar o trânsito e também a cara da nossa cidade. Eu sou vereador há 6 anos, 

estive afastado deste mandato para cumprir a nobre missão de ser secretario da prefeita 

Margarete e posso dizer aqui que com toda a certeza do que falo, que o centro de Nova 

Santa Rita está sofrendo uma verdadeira revolução. A mobilidade urbana vai ganhar um 

aspecto de cidade grande. Essa demanda, sei que são demandas históricas do município. 

Principalmente comerciantes, aqueles que são diretamente influenciados pela 

mobilidade, vinham requerendo dos outros prefeitos, enfim, historicamente essa 

mudança. E hoje essa mudança é realidade. Nós teremos um centro moderno, com uma 

trafegabilidade muito maior, com mais de 80 vagas de estacionamento. Nova Santa Rita 

cresceu ao ponto de termos problemas para estacionar o carro no centro. E a nossa 

prefeita Margarete com muito trabalho, dos seus secretários, do GGI, da secretaria de 

obras, do secretario Rodrigo, do secretario Rivelino, que foi também hoje um assessor 

direto da prefeita, trabalhando no gabinete pessoas fundamentais nesse processo. 

Continuamos trabalhando para melhorar diariamente a vida das pessoas. E quero fazer 

um comprimento especial ao vereador Lebrão que foi também, mesmo que internamente 

e não lançado oficialmente, uma discussão interna, pré-candidato também dentro do PT. 

O vereador Lebrão tem sim todas as características, os atributos e as qualidades 

necessárias para ser prefeito da cidade. Assim como o secretario Rodrigo Battistella tem 

todos os atributos, qualidades e caraterísticas para ser prefeito dessa cidade. Tenho 

certeza que internamente o PT pela sua força no município, a sua história e 

principalmente pela gestão da prefeita Margarete irá fazer a escolha certa e te 

parabenizo vereador, é um grande parlamentar nessa casa e tenho certeza que o fruto 

disso vai ser a continuação da coletividade e do bem-estar da população de Nova Santa 

Rita. Obrigado.  

Ver. Leonardo – Saudou todos. Gostaria desde já agradecer aos colegas vereadores 

porque semana passada nessa casa foi aprovado o projeto sobre divulgação e 

informação sobre epilepsia, uma patologia que acomete 2% da população mundial, com 

mais de 2000 mil síndromes. Então Nova Santa Rita é pioneira no estado do Rio Grande 

do Sul em ter essa lei aprovada pelo legislativo. Agradeço aos meus colegas e essa lei 

está sendo divulgada, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Brasília. Hoje, inclusive, 

recebi uma ligação de uma vereadora de Brasília perguntando como a gente procedeu 

aqui no legislativo para ter aprovação dessa lei. E a partir dessa lei que a gente aprovou 

aqui vereadores, tive uma procura muito grande de mães que tem filhos autistas, e eles 

nas escolas geralmente não tem essa inclusão. Inclusive semana passada estive na 

Campos Salles conversando com a Ana Paula que é uma das orientadoras e elas tem 

esses sistemas de inclusão na escola. Aí a gente conversando ali e aqui eu já quero 

parabenizar e saudar todos os assentados que produzem alimentos orgânicos, que um 

dos principais fatores para desencadear o autismo é a alimentação. Até na conversa com 

ela eu achei que em uma conversa ano passado com a secretaria de educação, como tem 

aparecido muitas síndromes, nós achávamos, porque a mulher hoje está tendo filho mais 

tarde, então a gente achava que devido essa idade mais avançada da mulher estar 

engravidando, poderia desencadear essas síndromes, mas por estudo feito, a alimentação 

é uma das principais causas para desencadear essa síndrome que é o autismo. Então 

vocês que produzem esses alimentos orgânicos estão de parabéns. E espero que vocês 
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invistam mais nessa área para que principalmente nós do município tenhamos mais 

acesos a essa alimentação. Aderindo essa causa dessas mães do autismo, gostaria que a 

Rose colocasse curtinhos vídeos para vocês. Essa é a mensagem eu deixo, para aqueles 

que muitas vezes veem alguma situação onde tem uma criança autista, porque para a 

gente, o barulho do ventilador, uma ventoinha tocando é normal, para eles isso é um 

terror. Então como diz ela, e se fosse o seu filho. Por mais amor e menos preconceito. 

Ver. Renato – Saudou todos. Tenho dois projetos nessa casa, projeto 08 e 09. O 08 é o 

que incluiu criação do banco de matérias ortopédicos para o município de Nova Santa 

Rita. E o 09 institui a criação de banco de medicamentos do município, para que possa 

atender as pessoas que não tem remédio, com as pessoas com sobras de medicamentos 

que estão em casa e não usam mais e não sabem muitas vezes como vão fazer e nem 

como descartar de modo correto. Criando esse espaço vai ter um responsável pela 

prefeitura onde vai receber e avaliar esses materiais, fazendo os encaminhamentos 

devidos. O outro de matérias ortopédicos, que as pessoas muitas vezes né, precisam de 

recuperação e dependem de materiais ortopédicos e tem dificuldade financeira para que 

possa fazer aquisição desse material, para que as pessoas necessitadas possam fazer uso. 

Outra indicação que tramita também que eu vejo suma importância é o aumento do 

número de consultas no laboratório Bioanálises. Quando eu falo isso, é pelo tempo que 

leva hoje para marcar um exame de sangue, no mínimo 30 dias, já chegou a ser 60 e 90, 

para tu poder marcar um exame no laborai-o para que tu possas verificar qual o tipo de 

problema tu tem. Hoje deve estar em torno de 30, 40 dias para marcar um exame. É 

muito tempo né. Porque se for um problema sério pode agravar. Portanto, eu vejo que 

são projetos importantes e quando se fala em saúde, são projetos que a saúde não pode 

esperar né. E muitas vezes as pessoas não tem recursos financeiros para pagar particular. 

Espero que esse projeto seja aprovado e que essa indicação seja olhada com carinho 

pelo executivo que é para a comunidade que mais necessita desse tipo de exame e ficam 

desamparados por muito tempo esperando. E hoje na situação que está, muitas vezes a 

gente orienta as pessoas para que possam ir no pronto socorro em Canoas, onde ainda o 

atendimento demora praticamente um dia lá, mas lá tu ainda tens os resultados dos 

exames que tu fazes na hora. Chegou a hora de começarmos a melhorar também o 

atendimento a nossa população, para que possa trazer um benefício que é do SUS né, 

para a comunidade que mais precisa que é na área da saúde. A gente sabe da 

importância, sem saúde não somos ninguém, então precisamos melhorar o atendimento 

com mais rapidez para que possa muitas vezes o diagnostico salvar vidas. Obrigado. Ver. 

Ildo – Saudou todos. Eu gostaria de falar sobre a questão da nossa reunião de ontem, do 

PT. Primeiro lugar, quero agradecer um grupo de militantes que levantaram o meu nome 

para ser um pré-candidato à prefeitura aqui do município. Respeito sim e nosso partido 

dos trabalhadores sempre fez isso. Sempre houve convenções nacionais, estaduais, e não 

tem porque não existir uma convenção municipal. Eu gostaria de dizer assim, que eu me 

sinto preparado porque eu sou filho de pequeno agricultor sim e eu fico triste quando 

tem pessoas que dizem que um assentado não pode ser um candidato a prefeito. E nós 

aqui do nosso município fizemos muita diferença aos companheiros assentados 

produzindo e agora pouco, colega vereador Leonardo citou a questão da agricultura 

orgânica no nosso município. Eu gostaria de dizer assim, que respeito sim nosso 

secretário da indústria e comercio Rodrigo Battistella, que está fazendo um bom 

trabalho, mas eu também tenho um legado ao meu partido. Ontem eu fiz uma 

explanação sobre a minha vida pública aqui no município. Nós viemos para cá em 93, 

em 94 nós oficializamos o assentamento da capela. E eu ingressei nas fileiras do partido 

dos trabalhadores e tive o prazer de ir de casa em casa, lançamos na primeira eleição o 

meu colega vereador Zé Rosales a prefeito, segunda eleição a nossa prefeita Margarete, 
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e terceira eleição que eu participei, mas por uma decisão do partido apoiamos o prefeito 

Amilton Amorim. E na quarta eleição que eu participei aqui, nós lançamos a nossa 

companheira Giovana que foi secretaria, foi vereadora e secretaria aqui no nosso 

município. Onde eu me elegi, eu tenho a trajetória, sou vereador pelo meu terceiro 

mandato e tive o prazer de 111 candidatos aqui do município, eu ser o vereador mais 

votado do município. Então não vejo nenhum constrangimento de lançar o meu nome a 

um pré-candidato pelo partido dos trabalhadores. Temos uma grande discussão e eu 

acho que a partir de agora vai ser chamado para o debate e eu quero agradecer a cada 

militante que participou ontem da nossa reunião, cada um com a sua opinião, isso eu 

respeito, a opinião de cada um. Mas estou aqui e com certeza nós, o PT, vamos fazer 

sim nosso debate com humildade, sem agredir ninguém, denegrir a imagens de pré-

candidatos e com certeza nós vamos chegar a uma unanimidade de sair com nome do 

PT e trabalharmos juntos com outros partidos de uma construção de uma nova 

candidatura, de uma nova legislação porque sabemos que nossa prefeita Margarete. Ver. 

Paulo – Saudou todos. Casa cheia, isso nos honra. Poucas vezes a casa tem lotado. A 

presença dos senhores muito engrandece o trabalho do legislativo municipal de Nova 

Santa Rita. Obrigado a todos pela presença. Continuando a minha fala referente ao que 

eu havia falado semana passada, continuo falando sobre projetos. Continuam falando 

sobre trabalho, todos esses vereadores que aqui estão trabalham. Fazem aquilo que lhe 

compete. Em cima da fala do meu colega de bancada, vereador Renato, sobre descarte 

de medicação. Em 20117, Paulinho da ambulância fez um projeto para que houvesse o 

descarte correto de medicações vencidas nesse município. Até hoje não foi atendido. E 

assim como outros projetos que são feitos por todos esses vereadores e não se sabe para 

onde vai e o que fazem. Projeto de acessibilidade, em cima de uma indicação do 

vereador Rosales, recentemente, para que tenha acessibilidade. Esse vereador fez pedido 

para que haja demarcação na frente de comércios, repartições públicas, acessibilidade, 

estacionamento exclusivo para deficientes. Até hoje não foi feito. Que inclusive fica 

aqui uma crítica para essa casa porque assim que fiz esse projeto, no dia seguinte 

demarcaram frente a câmara de vereadores e não fizeram uma área especifica para os 

deficientes. Fiz um projeto, espero que o executivo municipal esse ano conclua, bote em 

pratica, junho vermelho. Junho vermelho é o mês internacional de doação de sangue. 

Coloquei a disposição o meu conhecimento para que haja uma solidariedade e doação 

de sangue aqui dentro do município, através do hemocentro móvel. Espero que seja 

feito esse ano. Sobre o Lions clube, foi uma conquista nossa, o Rodrigo Battistella 

também se solidarizou com essa causa. Trouxemos Lions hoje para Santa Rita, era algo 

que eu queria muito e hoje é uma realidade, é uma entidade extremamente solidaria e 

comprometida com pessoas. Hoje está fazendo um trabalho e agregando forças para o 

município. Eu fiz uma indicação junto com meu assessor para que o fluxo de trânsito 

junto a Av. Santa Rita com a Lourenço Záccaro, naquele perímetro do terminal de 

ônibus houvesse um melhor acesso aos veículos. Hoje tive uma reunião com o Rodrigo 

Battistella, por incrível que pareça ele não tinha conhecimento. Fica aqui meu 

questionamento junto aos meus colegas vereadores, onde vai parar nossas indicações e 

os ossos projetos. E ele solidariamente, a comunidade Nova Santa Rita, uma placa de 

pare que está sendo colocada, foi colocado erroneamente na frente da igreja universal, 

vai ser substituída. Vai passar sendo proibido para o lado do terminal, vai facilitar o 

trânsito com certeza. Assim os vereadores trabalham nessa casa e infelizmente não são 

atendidos. Obrigado, boa noite. Ver. Jocelino – Quero parabenizar por ter colocado o 

nome, vereador Alex, quero parabenizar o César do banco. Sei do esforço e parabenizo 

muito a questão do PDT por desde 92 ter se mantido sempre contribuindo para essa 

comunidade. Me senti muito honrado pelo convite, me senti muito feliz de estar ali 
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junto na mesa representando o presidente da casa. Quero parabenizar o vereador Lebrão. 

O senhor tem bagagem, 3 mandatos não caíram ontem de paraquedas na política. Três 

mandados representam muita coisa. O senhor tem uma bandeira, uma ideologia, se aqui 

tivesse 10 vereadores de situação e tivesse 1 Lebrão oposição, ele estaria levantando 

uma bandeira do MST e peleando bonito com os 10. E tenho certeza, se assim for lá na 

frente vereador, e se assim a comunidade entender e lhe dar a honra de assumir aquela 

cadeira, eu tenho certeza que com essa mesma virtude, essa mesma honestidade, sem 

conchavos políticos aqui dentro da casa, muito bem representado aqui eu tenho certeza 

que o senhor também vai fazer muito por essa comunidade. Eu quero pedir desculpa se 

eu me exaltei um pouco na minha fala, mas eu fico chateado com a mentira. A mentira é 

algo que não me desce, é algo que não há espaço na politica. Quando eu vesti a camisa e 

quando eu disse que seria vereador, não foi por uma bandeira partidária, foi por um 

projeto, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por essa cidade que me acolheu, um 

pouco de vergonha na cara, algumas pessoas deveriam ter antes de falar mal. Hoje, logo 

teremos saúde aqui pertinho, logo teremos saúde lá no Caju, tivemos reformas em 

escolas, mas foi um assentado deputado federal que mandou mais de 10 milhões nesses 

cinco anos de governo aqui para Nova Santa Rita. Coisa que até agora não tinha sido 

feito e que agora muitas vezes não é lembrado. Senhoras e senhores que aqui se fazem 

presente. Esse vereador, e repito, tem vergonha na cara e honra o seu mandato. E lá, 

vereador Mateus, em 2021, se não for um representante e não tiver na majoritária no 

executivo alguém do MST, em 2021 hoje vocês que lotam essa casa vão entender as 

minhas palavras e a minha revolta. Vão entender porque eu acho tão desumano e 

desonesto distribuir mentiras para vocês. Como eu disse, eu não posso dizer que eu sou 

agricultor, porque eu não sei o que é pegar numa inchada, sabe porque, porque meu pai 

deu o suor na terra para pagar estudo para mim e disse para mim, meu filho tu não vais 

ficar aqui. Mas foi por preferência e ocasião dele, por pedido dele, porque meu pai 

amava e cuidava a terra, mas por ele, não por mim, mas por ele, ele não quis. Mas há 

meu respeito sempre. Hoje eu moro em sitio, hoje eu sou lindeiro, um assentado, hoje 

eu jogo bola na Coopan, eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, a maior festa de 

vocês do arroz orgânico ali, entre 7 8 vereadores da base, quantos foram visitar e 

prestigiar essa maior festa que vocês tiveram aqui? Só lembraram de vocês no período 

eleitoral para andar no sol, buscando voto, falando bem, aí agora na hora de colher os 

frutos, MST não serve. Aqui o senhor pode vir me corrigir, vereador Lebrão, nunca 

ouviu a palavra como já ouvi na base do governo para assentamentos assim: Petezada. 

Ver. José Rosales – Saudou todos. Quero me solidarizar com o vereador Gugu que 

tenho certeza que ele é um vereador que está fazendo a coisa certa. E quero afirmar aqui, 

vereador, que a primeira pessoa que me falou sobre o fato, senhor teria falado, eu disse 

não é verdade. Na verdade, nós temos que esclarecer os fatos. Nós precisamos melhorar 

sim a nossa saúde, é verdade. Nós precisamos melhorar nossa educação, é verdade, por 

isso que essa administração está fazendo acontecer. Como o vereador Gugu falou, logo 

em seguida nós vamos ter um posto de saúde ampliado. É assim que a gente se faz o 

trabalho. Estou falando isso porque a nossa administração vem fazendo acontecer. Na 

sexta-feira estive na inauguração da ampliação e reforma da escola vó Luiza e era 

emocionante ver as pessoas participando. Professoras que já não estão mais exercendo, 

elogiando o trabalho que foi feito ali no bairro Califórnia. Uma bela reforma e 

ampliação que segundo a secretaria Elaine, serão mais 150 vagas para abrigar as nossas 

crianças. Isto é fazer acontecer. A gente sabe que precisa muito mais, agora, não dá para 

dizer que não está fazendo. Posterior a inauguração da escola Vó Luiza, a prefeita, a 

secretaria e eu estávamos lá acompanhando, lá na escola Alfredo Amorim. Lá foi 

apresentado para os pais e para as mães, para as professoras, a ampliação e a 



 
 
ATA 009/2019                                                                                                                                                                                                                                                                      9/19 

modernização daquela escola. Que bom que essa administração está investindo na 

educação, está investindo na saúde, está investindo nas obras, está investindo no social. 

E é por isso que nós temos coragem de defender essa administração, e por isso também 

que o PT tem dois pré-candidatos, porque é grande, não desfazendo os demais que 

fazem parte do governo. Para finalizar, quero parabenizar os assentados que estão aqui 

presentes e todos os assentados que lutam por esse município e que contribuem muito. 

Vou deixar o convite para a população para dia 04, a reinauguração do posto de saúde. É 

importante nós mostrarmos para a comunidade e que bom que a casa está cheia. Muito 

Obrigado. Ver. Antônio Alves - Saudou todos. Quero fazer um pequeno comentário a 

respeito da ida do nosso presidente da república ao estado judeu, o estado de Israel, e vi 

que causou um mal-estar para muitas lideranças políticas aqui no Brasil, muito 

descontentamento. E eu fiquei preocupado porque eu não entendi o porquê né. Porque o 

povo de Israel é um povo guerreiro, um povo que tem dado muitos frutos para a 

humanidade, cientificamente muitas descobertas. Um povo que vem mostrando 

conhecimento, o seu valor. Eu tenho orgulho de dizer que Osvaldo Aranha era um 

brasileiro quando declarou apoio ao estado judeu em 1948. Devemos reconhecer o povo 

judeu como um povo livre da condenação e da opressão dos demais. Foi na década de 

60 que eles foram questionados por 6 nações, que se levantaram contra o povo judeu, 

querendo exterminar com a face da terra, mas eu como evangélico aqui, eu defendo esse 

povo porque lá em Israel é o berço do cristianismo, onde está o berço dos nossos 

evangélicos, dos nossos protestantes, do povo católico. Eu não sei porque tanta euforia 

contra esse povo. Um povo trabalhador, um povo que tem mostrado conhecimento e tem 

sofrido ao longo dos anos durante essa perseguição. Mas é um povo que recebeu a 

promessa de Deus lá do princípio. Em Genesis 12, versículo primeiro, Deus falou com 

Abraão que é o nosso patriarca considerado pelo evangélico, o pai na fé de todas as 

nações que aceitam e que creem no cristo, no cristianismo. Abraão é considerado o pai 

na fé, e é o nosso pai na fé. Falando espiritualmente. E Deus fez uma promessa para 

Abraão, sai da tua terra, do meio da tua aparentela, da casa dos teus pais e vai para a 

terra que eu te enviar e serás uma grande nação. E o teu nome será forte e abençoara 

todas as nações da terra. E bem-aventurado aqueles que te abençoar, abençoarei os que 

te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então acho que Brasil tem que ser 

amigo do povo de Israel, do povo Judeu. Porque é um povo que contribui para a 

sensibilização das nações e eu queria fazer esse desabafo aqui porque vejo muitas 

autoridades políticas se levantarem contra o povo de Israel e a gente tem visto na prática 

que não é o que Israel faz. É o povo que contribui até para aqueles países mais pobres 

ali com ajuda humanitária, que muitas vezes a comunidade não conhece. ORDEM DO 

DIA: REQUERIMENTO: Ver. José Rosales - No sentido de que seja realizada uma 

audiência pública na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita para discutir assuntos 

referentes à reforma da previdência. Tendo como participantes representantes do 

Executivo, sindicatos, associações de bairros e comunidade em geral.  Aprovado.  

INDICAÇÕES:  Ver. Jocelino - No sentido de que a secretaria competente efetue a 

contratação emergencial de uma empresa para a instalação de quebra-molas na Rua 

Veneza, em frente ou próximo ao nº 277 e na Rua Dr. Lourenço Záccaro, em frente ou 

próximo ao nº 752. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente faça a cedência de salas de aula no turno da noite para uso de uma faculdade 

que tenha ensino a distância com encontro uma vez na semana. Aprovada por 

unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de 

rede elétrica na Rua Alfredo Henrique Sparrenberger, bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a Metroplan estude a possibilidade de criação de linha 

ou alteração de linha existente que acesse a Rua Pinheiro, bairro Berto Círio, no horário 
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das 17:40. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria 

competente estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua da Igreja, 

bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Verª. Ieda - No sentido de que a 

secretaria competente analise a possibilidade de construir um abrigo com grade e 

concretado na parte externa do prédio junto à cozinha para colocação do gás da Escola 

Vasconcelos Jardim, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. No sentido 

de que a RGE Sul realize o conserto dos postes na Rua Carlos de Souza Pereira, em 

frente ao nº 352 e 342, bairro Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. Ver. 

Alex - No sentido de que a secretaria competente coloque uma ambulância à disposição 

no Posto de Saúde do bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - 

No sentido de que a RGE Sul analise a possibilidade de instalar rede de baixa tensão no 

Beco do Sidi, localizado na Estrada Pastor Júlio Adão Michel, bairro Califórnia. 

Aprovada por unanimidade. No sentido de que a RGE Sul analise a possibilidade de 

instalar rede de baixa tensão no Beco do Vaceli, localizado na Estrada Pastor Júlio Adão 

Michel, bairro Califórnia. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a 

secretaria competente analise a possibilidade de construir uma Escola de Ensino Infantil 

no bairro Morretes. Aprovada por unanimidade.  Ver. Ildo - No sentido de que a 

secretaria competente estude a possibilidade de disponibilizar wi-fi no Parque Olmiro 

Brandão. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue 

a instalação de guard rail em torno da Escola Victor Aggens, bairro Berto Círio. Em 

discussão: Ver. Ildo - Eu venho pedir o apoio de todos os vereadores que votem a favor 

dessas duas indicações que é de suma importância. Primeiro, Wi-fi no parque Olmiro 

Brandão. Hoje é um parque que é visitado por toda a população, não só do município, 

mas como de outros municípios também. É muito importante que instalem wi-fi naquele 

local. Segunda indicação, questão do guarde rei no colégio Victor Aggens. Devido aos 

acontecimentos que tem acontecido lá naquele colégio por falta de segurança. Eu 

gostaria de pedir apoio aos meus colegas vereadores, que seja aprovada essa indicação, 

que vá para a secretaria competente para que seja colocado lá naquele colégio, porque é 

um pedido sim da comunidade Aprovada por unanimidade PAUTA: PROCESSO Nº 

258/19:PROJ. LEI Nº 007/19   –   De autoria   do   Poder   Executivo - Altera o 

inciso IV do art. 18 e o art. 19 da Lei Municipal nº 1175/14, que dispõe sobre a Política 

Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar. Dada a 1ª 

pauta. PROCESSO Nº 287/19: PROJ. LEI Nº 007/19 – De autoria do Vereador 

Mateus Marcon - Denomina oficialmente a Rua Miguel Oresko. Dada a 1ª pauta. 

PROCESSO Nº 293/19: PROJ. LEI Nº 009/19 – De autoria do Vereador Renato 

Machado - Institui a criação do Banco de Medicamentos do Município de Nova Santa 

Rita/RS. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 294/19:PROJ.  LEI Nº 008/19 – De autoria 

do Vereador Renato Machado - Institui a criação do Banco Municipal de Materiais 

Ortopédicos do Município de Nova Santa Rita/RS. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

307/19: PROJ. LEI Nº 011/19 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - Institui 

o Projeto “Mama Amiga” e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

308/19: PROJ. LEI Nº 010/19 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - Declara 

de utilidade pública a ONG (Organização Não-Governamental) Amigo dos Peludos de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 

218/19:PROJ.  RESOLUÇÃO Nº 002/19 – De autoria   de diversos vereadores - 

Dispõe sobre o pagamento de diárias aos vereadores e servidores de cargo em comissão 

da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 

223/19:PROJ.  LEI Nº 006/19 – De autoria do Vereador Mateus Marcon - Denomina 

as ruas “D”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K” e “L” do Loteamento Bela Vista, Centro, como ruas 
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José de Alencar, Mário Quintana, Darci José Finger, Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, 

Pastor Lauro e Olavo Bilac. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 248/19: PROJ.  LEI Nº 

004/19 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Dá   nome   de “Praça Recanto do 

Sol” à praça situada no Loteamento Recanto do Sol e dá outras providências. Dada a 2ª 

pauta. 

EXPLCAÇÕES PESSOAIS: Ver. José Rosales – Venho a essa tribuna ressaltar 

algumas coisas que acontecem e não pode passar despercebido. Quero falar do decreto 

do presidente da república que autorizava comemorar o início da ditadura militar. O 

início da revolução que a gente sabe das perseguições que acontecia, de morte de 

companheiros, de artistas. Foi instituído com esse golpe um governo autoritário que 

perseguia as pessoas que ousassem se manifestar contrário ao regime da ditadura. 

Graças a Deus que uma juíza, a Dr. Maria do Carmo Cardoso, através de uma liminar, 

proibiu que se fizesse. Não deixou acontecer essa barbaridade. Meu pai sofreu com a 

ditadura, meus parentes e muitos amigos e companheiros sofreram com esse regime. Se 

elegeu esse presidente aí só para fazer bobagem, até agora não disse o que veio fazer. 

Aliás, disse, porque está ali nas entradas da cidade, foram retirados os controladores de 

velocidade e ainda não foi recolocado. A, está prometido que vão recolocar? Sabe lá 

quando. Eu lembro quando acontecia as mortes lá em Berto Círio e nós éramos 

vereadores. E o partido que administrava lá em cima era o nosso. E nós fizemos sim 

uma manifestação puxado por mim, pelo vereador Lebrão, pelo vereador Daniele por 

muitos outros vereadores. E no outro dia, nós fomos para Brasília e aí que veio aquela 

passarela, com o apoio do deputado Marcon que marcou a gente para nós. Tivemos lá na 

casa civil, nós estivemos no DNIT, mas precisa sim ter pressão. É certo que vai ter 

retaliação? É certo que vai ter, mas é preciso o povo ter coragem. É preciso nós 

estarmos mobilizados, cobrarmos dos governos. É importante sim, nova administração 

está fazendo, mas temos que cobrar do governo federal, tem que cobrar do governo 

estadual. E o povo tem que cobrar sim. Daqueles que defenderam esse governo federal 

que está aí hoje. Nós temos que botar nas contas deles. A militância tem que ir para rua, 

tem que cobrar deles, é assim que se faz para conseguir, é na base da pressão. E nós 

conseguimos avançar na base da pressão. Obrigado e bom retorno as suas casas. Ver. 

Jocelino – A gente fica, como eu já disse mais de uma vez nessa tribuna, chateado com 

mentiras contadas. Quero dizer que antes de falarem desse vereador, lembrem-se 

também que uma das primeiras emendas aqui quando esse vereador assumiu o projeto, 

120 mil para a saúde. Logo depois esse mesmo vereador, que segundo Fake News não 

gosta de assentamento, consegui uma verba do estado para tapar e trocar o telhado lá 

escola Nova Sociedade. Quero também que se lembrem que esse vereador junto com 

aquela comunidade fez a manutenção tanto da escola Nova Sociedade como da escola 

Miguel Couto. Quero que se lembrem que este vereador através de seu deputado, 

também trouxe e já está sendo licitado dois kits odontológicos. Este vereador através de 

seu deputado também colaborou com uma ambulância para esse município. E que esse 

deputado na mesa da prefeita junto com o deputado Jones Martins, 1 milhão e cem mil 

reais para a pavimentação de um trecho que já está licitado na Deoclécio Rodrigues, 

pensando no futuro da cidade. Então eu quero que vocês pensem um pouco nisso antes 

de soltar esses Fake News e quero também que reflitam bem sobre aqueles dentro do 

governo que onde um vai na frente largando pólvora e o outro vem com um palito de 

fosforo para ver o circo pegar fogo. Porque na lei da guerra é assim, dividir para 

conquistar. E assim fazem. Um jogo de beleza partidário, esquecendo de um projeto. 

Esse vereador não faz parte da base e não é contra o partido e também não está contra 

projeto, tudo que tiver na soma desse vereador, dentro da parceria sempre vai ter, 

sempre vai falar com a verdade. Aqui sentado recebendo a mensagem, inclusive do 
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presidente do partido, que precisa conversar porque não gostou da minha fala a respeito 

do partido. Digo aqui, colega vereador, que não tenho receio nenhum. Porque primeiro, 

para eu representar um partido seja ele qual for, porque todos tem problema, eu tenho 

que representar muito bem o meu caráter, a minha imagem, para eu ser uma liderança. 

Para as pessoas poderem me seguir eu tenho que dar exemplo. Para eu poder levantar 

uma bandeira partidária. Para eu defender uma causa. E a minha causa sempre foi e 

sempre será o povo. Eu devo muito para essa cidade que me acolheu. Eu devo muito ao 

povo. E digo para vocês, tudo que eu tenho foi de trabalho, foi de três empregos, não foi 

com conchavos políticos e não foi roubando de ninguém e também não será roubando 

de alguém. E o dia que eu abandonar essa casa, o dia que o povo não quiser mais, eu 

estarei na primeira fileira analisando os próximos candidatos, analisando a juventude, os 

amigos que talvez se relegam, mas fazendo política do bem. Porque a minha política é 

olho no olho e não tenho receio. E tenho certeza que todos aqui que vieram hoje, 

esclarecer os fatos, também são assim. Não tenho receio, não tenho porque me esconder. 

E seu eu tivesse falado também, não teria medo de vir nessa tribuna para esclarecer os 

fatos. Como eu disse, é assim que eu fui ensinado, é assim que eu trabalho e é assim que 

eu seguirei meus dois anos que há pela frente de mandato. E depois fica a critério do 

povo se quer que eu siga ou não. Esse não é o meu desejo, aqui não é um jogo de beleza, 

aqui é o interesse do povo. Dinheiro não é meu e nunca foi, nunca será. Nem de prefeito, 

nem de vereador, nem de partido nenhum. O dinheiro é do povo. Ver. Renato – Saudou 

todos. Gostaria de saudar as pessoas que não estavam presentes na minha fala anterior, 

mas gostaria também de registrar que como ouço muitas vezes palavras serias, mas 

também muitas vezes ouço bobagem aqui na câmara. Muito aqui me conhecem, outros 

não me conhecem, mas eu tenho uma vida política já há bastante tempo no município. 

Estou no meu quinto mandato como vereador, isso é para poucos. Depois de mim nessa 

casa tem o vereador Lebrão com três mandatos, e sabe o quanto foi difícil conquistar 

esses três mandatos, imagina conquistar cinco mandatos. É um pouco mais difícil. Mas 

para quem trabalha, né vereador, sabe administrar as críticas. A gente sabe que na vida 

pública ganhar é fácil, ganhar é barbada, se reeleger é muito bom, agora, a derrota 

sempre dói. Isso é verdade. E ainda quando se fica remoendo a derrota, dói muito mais. 

Portanto, eu fico escutando alguns vereadores aqui e sei o que é ser vereador numa 

cidade onde todo mundo se conhece, todo mundo se encontra na rua, todo mundo 

conversa. E as divergências de opiniões. Porque se reunir duas, três pessoas para 

conversar, geralmente e dificilmente as três pessoas vão concordar. Pelo menos uma das 

três vai pensar diferente. Que é normal na sociedade. Nós pensarmos diferente um dos 

outros. Mas a gente sabe que o pai não podia continuar como estava, uma roubalheira, 

todo mundo sabe. Os jornais, a imprensa, só falam e continuam falando e prendendo 

gente nesse país. Eu não sei até quando vai ter espaço em cadeia para prender tanta 

gente que roubou nesse país. E continua os roubos. Toda semana tem apreensão nova. E 

o povo resolveu fazer a mudança e fez. Porque o povo tem o poder sobre nós. O povo 

escolhe quem são seus representantes. E muitas vezes se engana com seus 

representantes. Porque na campanha são um tipo de pessoa, passou a campanha são 

outro tipo de pessoa. E aí o teu trabalho, que nem diz o vereador Lebrão, que lá o final 

dos quatro anos tu ganha ferias por 4 anos ou até por 8 ou mais. Ou talvez seja banido 

da vida pública. Isso acontece muito. Eu vejo muitas vezes pessoas que se elegem, mas 

que não estão preparadas para administrar tanto elogios como críticas. Ser vereador é 

para poucos, muitos tem vontade. 111 candidatos né vereador Lebrão?! Para onze 

vereadores eleitos. Portanto, não é tão fácil assim ser vereador de uma cidade que todo 

mundo se conhece. Eu acho normal da vida pública, e tem que ter pressão sim, porque 

nós da bancada do PTB aqui em Nova Santa Rita, vereador Alex, vereador Paulinho, 
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nós pressionamos as coisas quando dão erradas. Botamos na rede social para o povo 

saber, gravamos vídeo quando é necessário, fazemos live quando precisa, para mostrar 

para o povo a verdade. Essa comunidade que está aqui hoje está de parabéns, que 

possam vir mais vezes na casa conhecer o trabalho dos vereadores. Porque lá na casa de 

vocês. Aqui eu já fui governo, já fui oposição, muitas vezes quando o prefeito do meu 

partido eu falava para ele o que a rua estava clamando, “a será que é verdade”, é assim. 

As vezes aquele que está do seu lado te apoiando no governo, muitas vezes esconde do 

prefeito aquilo que o povo está falando na rua. Portanto, eu sempre fui bem claro. 

Algumas pessoas aqui me conhecem há muito tempo, outras estão me conhecendo agora, 

que sou um vereador de postura, porque minha vida pública foi pautada sempre falando 

a verdade. Doa a quem doer, falar a verdade. Se dói em alguém ou incomoda alguém a 

verdade, eu vou continuar falando a verdade. Não é problema meu. É problema de quem 

acha que eu estou errado. Ver. Ildo - Retornando nessa tribuna eu gostaria de falar de 

trabalho e gostaria de agradecer o nosso vereador do PDT, Leonardo, Gugu, vereador 

Mateus, que me convidaram ontem para que fossemos na CCR em Porto Alegre. Uma 

empresa que ganhou a concessão da 386 e da 448. A pouco o vereador Zé Rosales, meu 

colega de bancada, comentava a questão de Berto Círio. Que eu nunca me esqueço, no 

meu primeiro mandato eu cheguei na câmara em um dia de chuva, chegou um rapaz 

chorando, para eu o levar lá porque a namorada dele tinha se acidentado. E como nós 

éramos do governo federal as cobranças vinham na tribuna. Eu liguei para o deputado 

Marcon, ele disse para eu ligar para o Dr. Pedro. Nós marcamos uma agenda e eu fui lá 

com a prefeita Margarete, que na época era só professora e mais uns presidentes de 

associações de bairro, do Berto Círio. Nós sentamos com ele e marcamos uma audiência 

pública, onde saiu um encaminhamento para nós irmos a Brasília que o deputado 

Marcon tinha marcado audiência para buscar solução para aquele problema. O vereador 

Daniel Hofmann foi junto conosco. Onde que saiu aquela passarela. Mas voltando para 

nosso reduto de hoje. O que eu quero dizer. Fomos recebidos pela diretora, senhora 

Simone, lá da concessionária e mais um engenheiro, fomos ver como está a questão dos 

pardais, enfim. Daqui do nosso município. Já que eles ganharam a concessão, a 448 vai 

daqui a Carazinho. E ela fez toda uma explanação a respeito do trabalho, o que eles 

estão fazendo. Aqui vai ter um pedágio, logo após o viaduto que vai para Triunfo. Aqui 

no nosso município vai ter uma balança para a pesagem de caminhões carregados, e terá 

toda uma equipe de resgate junto a essa balança e terá também uma passarela. Vai ser 

restaurado toda as vias laterais do nosso município, do Rio dos Sinos ao rio Caí. A 

concessionária também está dentro do contrato, é responsável por toda a iluminação 

pública da rodovia também. Eu como vereador de terceiro mandato sei, fui vereador de 

oposição nessa casa, eu provei os dois lados da moeda. E aprendi que a gente não faz 

nada sozinho. Nós aqui como vereadores dependemos um do outro. E eu quero 

agradecer a companhia desses vereadores que foram junto comigo lá para fazermos 

nossas reivindicações. Aquilo que o meu colega fala da questão da pressão, isso faz 

parte e nós sabemos Zé, aquela vez que fomos trancar lá no Berto Círio, tinha muitas 

pessoas, muitos vereadores da direita que foram lá contra a vontade e ficavam 

escondidos. Não queriam mostrar a cara. Aqui no nosso município, tem sim, e aquilo 

que o Zé falava, a questão do Bolsonaro que não me representa, não foi o presidente que 

eu votei e eu repudio como vereador essa questão do golpe militar de 64. E nós vivemos 

em um golpe sim, porque hoje nós temos a saúde, a educação e a segurança congelados 

por 20 anos. E o que nós queremos? Qual a perspectiva de presidente que muita gente 

aqui de Santa Rita votou nele. Talvez foram enganados. Mas tem outros que 

representam o Bolsonaro aqui no nosso município. Ver. Alex – Saudou todos. 

Escutando atenciosamente os vereadores e também acompanhando a rede social no final 
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de semana, onde recebi essa mensagem comunicando que estava tramitando aqui na 

casa um projeto pedindo que fechasse os atendimentos rurais. Pura inverdade. Eu passei 

a mensagem para o vereador Gugu. Porque sou vereador de oposição, mas sou oposição 

as atitudes das pessoas. Dessa forma esse vereador tem posicionamento firme, tem 

caráter e sempre luta pelo que acha que é certo. Quando eu recebi uma ligação pedindo 

para que eu fosse lá na Itapuí intervir naquele posto rural que estava dentro de uma área 

da escola. Fui lá, conversei com a comunidade, conversei com a dona Andreia e vi as 

pessoas dizerem que estavam sendo muito bem atendidas. Eu disse para ela que de 

maneira nenhuma, esse vereador iria se posicionar tentado prejudicar uma coisa que é 

boa para a comunidade. É dessa forma que esse vereador trabalha. Sempre tentando 

ajudar. Jamais vocês vão ouvir que o vereador Alex foi em algum lugar tentar prejudicar. 

De maneira nenhuma. Meu posicionamento é de ajudar. Como também fui num 

domingo, meio dia, fui procurado na minha casa pela direção da comunidade São 

Francisco, para também tentar ajudar lá porque tinha uma promessa de muito tempo 

dessa administração, para terminar os banheiros, para ajudar referente a energia elétrica. 

Me fiz presente nessa reunião, cobrei junto com eles, ajudei e dessa forma 20 dias 

depois teve andamento. Dessa forma esse vereador sempre vai ter esse posicionamento 

de tentar ajudar. Porque o mais importante são as necessidades das pessoas. A diretora 

Andreia está de parabéns, acho que tem que continuar, como eu tinha dito já para a 

senhora, tem que continuar com o que é bom, tem que ser valorizado e melhorar. Foram 

essas palavras que o vereador Gugu usou na tribuna aqui, dizendo que foi visitar e que 

tinha que melhorar o que já está funcionando. Dessa forma vereador, eu lhe dou os 

parabéns pelo seu posicionamento, pelo seu caráter de vir a tribuna e falar a verdade. É 

assim que nós vereadores temos que nos posicionar. Sempre com a verdade. Lutando 

pelo o que é certo e batalhando para corrigir o que está errado. Nata, dou os parabéns 

também pelo PDT, pelo grande evento que teve aqui nessa casa, onde eu vim fazer uma 

saudação especial para vocês e em teu nome, presidente da juventude, eu quero fazer 

uma saudação especial e dizer que o evento estava muito bom. Respeito o pré-candidato 

a prefeito, César, que eu acho que é uma referência, tem história no nosso município. 

Também quero dar os parabéns para o vereador Lebrão que botou seu nome à 

disposição. É uma cara que eu admiro porque tem caráter, tem posicionamento, não tem 

duas caras, sempre lutando pelo o que ele acha certo, então tem a minha admiração e 

tenho certeza que o seu nome vai ganhar força sim dentro do movimento, dentro do 

partido. Uma saudação a todos que se fazem presentes nessa noite. Ver. Leonardo – 

Saudou todos. Relembrar o Lebrão, já falei para ti que eu não gostava de ti, não sei 

porque motivo eu não gostava do Lebrão. Até as eleições, nós estávamos lá na escadaria, 

da um tremor na gente né, ser eleito. E aí o César disse assim para mim, pode confiar no 

Lebrão. E de lá para cá Lebrão, eu só venho a confirmar o que o César falou. Tu é um 

cara com caráter tremendo, uma pessoa que se falar que pedra é pedra, vai ser sempre 

pedra, sustenta o que fala, te parabenizo por estar nessa pré-candidatura porque tu é um 

homem de fé, um homem guerreiro e tenho certeza que representa todo o pessoal dos 

assentamentos do nosso município. Falar um pouco do PDT também, é um partido que 

desde 92 ocupa uma cadeira no legislativo. No primeiro mandato teve cinco vereadores, 

de lá para cá sempre composto o legislativo. Me orgulha muito e vou dizer assim, eu me 

esforço bastante para honrar a bandeira do Brizola, que é um cara que nunca teve 

inimigos, teve adversários políticos, mas nunca inimigos. Então me orgulha muito 

representar o PDT. E certas coisas chateia a gente na política. Porque lá em 2012 o PDT 

acolheu dois partidos na coligação. E muito nos honra de acolher. Será que um desses 

partidos não faz jus a confiança que demos para eles? O qual elegemos um vereador 

daquela coligação. Infelizmente vejo na atual situação. Após o nosso aniversario, nosso 
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festejo do 27º aniversario e também a colocação à disposição do César em colocar seu 

nome como pré-candidato. Fico sabendo que um desses partidos no qual nós confiamos, 

apoiamos em 2012, subia a escada do gabinete da prefeita querendo a cabeça do partido 

que apoiaram eles, o partido que deu força para hoje ele ser parte do legislativo, como 

foi do executivo por um tempo, isso me chateia na política. Outro dia conversando com 

o deputado federal pompeou de Mattos, eu disse: tchê, acho que a politica não é para 

mim. Porque eu acho que a politica tem que ser feita de caráter. Diz ele: Leonardo, 

segue firme, segue firme porque não existe cadeira vazia na política. Na politica são 11 

cadeiras ocupadas, se não for por ti vai ser por outro, então segue firme, porque a 

política tem que tomar espaço, tem que tomar o espaço da boa política, a política 

pública. Não a politica do interesse, não a politica de quem quer se eternizar. Porque eu 

acho que nossos políticos, me desculpem, mas se nós não estivermos na política, nós 

temos que ter uma carteira assinada. Nós temos que estar trabalhando. Vereador não é 

profissão. Aqueles que tem alguma dúvida, procurem lá na CLT se existe profissão 

vereador. Não existe. Não existe a profissão de prefeito, não existe deputado como uma 

profissão, estamos aqui por opção. É diferente. E por optarmos por alguma coisa, 

devemos fazer bem feito e com caráter. Enquanto Leonardo estiver representando o 

PDT, vai ser para honrar a minha bandeira. Bandeira trabalhista, da educação, que é 

uma das nossas principais bandeira, o qual me orgulho de estar nesse processo, nesse 

projeto de Nova Santa Rita que está remodelando todas as escolas do município. Pena 

que alguns não pensem assim, mas se Deus quiser estaremos juntos até o final de 2020, 

2021 a Deus pertence. Boa noite, ao retornarem para casa vão com Deus. Ver. Mateus – 

Saudou todos. O vereador Alex que também botou o nome como pré-candidato a 

prefeito, boa sorte nessa nova empreitada, ao césar também, vereador Leonardo. Hoje o 

César pode por o nome dela à disposição, mesma coisa vereador Alex, vereador Lebrão 

mesma coisa. É porque existe democracia nesse país. Infelizmente ainda tem gente que 

comemora a ditadura. Queria que ele não fosse eleito, porque quem comemora a 

ditadura sabe o golpe que foi. Quero dizer vereador Lebrão, que pode contar com meu 

apoio como pré-candidato do partido e dizer que quando alguém sai na rua dizendo que 

um assentado não pode ser pré-candidato eles estão muito enganados com isso. Porque 

nós podemos pegar aqui o que os assentados trazem para o município de Nova Santa 

Rita. Os assentados nunca foram um problema para o município, as vezes foram até a 

solução para o município. Como já citei antes, se não fossem os assentados doarem 1 

hectare de terra aqui no centro, quem que iria doar para a construção de um posto de 

saúde aqui no município? Ninguém doa esse hectare de terra. Se nós temos um posto de 

saúde que está sendo construído ali em cima, é porque um deputado federal assentado 

trouxe o recurso para construir. Se nós estamos construindo uma escola nova lá no Treze 

de Maio é porque também um deputado federal assentado teve que ir lá em Brasília 

batalhar para esse recurso pudesse vir. Se nós estamos construindo uma creche nova na 

Califórnia, é porque o deputado federal Marcon teve que batalhar por esse recurso. Se 

nós temos uma creche nova no Berto Círio é por causa de um deputado federal 

assentado. Se nós temos asfalto na Sanga Funda é porque foi um deputado federal. Se 

nós temos maquinas para os nossos agricultores trabalharem, tanto agricultor como da 

cidade, é porque um deputado federal assentado está em Brasília defendendo esse 

município. Que nunca se envergonhou de dizer que é assentado. E ainda por cima, vem 

pessoas dizerem que um assentado não pode ser prefeito de Santa Rita. Mas então quem 

pode? Se quem mais fez por Santa Rita foram os assentados. E outra. Se nós vamos ter 

um posto de saúde novo lá no Caju, é porque o deputado federal assentado mandou uma 

verba para construir. Se nós temos a ampliação na educação, é porque nós temos um 

deputado federal trabalhando e tem uma secretaria de educação assentada trabalhando 
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também. Então vem pessoas com esse mimimi dizer que assentado não pode. Porque 

não pode? Hoje nós temos dois vereadores, com muito orgulho hoje sou presidente da 

câmara e sou assentado. Se nós chegamos aqui hoje é porque teve muita luta. Se os 

assentados chegaram até aqui hoje é porque teve que ter até morte, vereador Lebrão. E 

ainda, quem disponibilizou médicos para Santa Rita foi assentado. No programa mais 

médicos. Se nós temos muitas coisas aqui é por causa de assentado. É por causa desse 

partido que foi criado junto aos movimentos sociais. É por isso que nós temos escolas 

novas, é por isso que nós temos um maquinário novo, é por isso que nós vamos ter 

posto de saúde novo. É por causa de trabalho, é por causa de pessoas. Assentado aqui no 

nosso município. E não vem me dizer que é mentira. Eu pergunto aqui, tem muitos que 

não fizeram anda para nosso município e querem ser prefeito? Pode contar comigo, 

vereador Lebrão, vamos à luta e uma boa semana a todos. Muito obrigado. TRIBUNA 

POPULAR: Uso deste espaço pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

Senhora Andreia Fochezatto.   Presidente do conselho municipal de saúde. Andréia 

Fochezatto – Saudou todos. Quero fazer nome das lideranças que se fazem presentes 

nesta comunidade hoje, para dizer que estamos com representantes de moradores, 

estamos com lideranças que ajudaram a construir a história do campo e da floresta, que 

não sou eu que estou aqui falando, gostaria de dizer isso. E nessa palavra, quero dizer 

assim, que a gente tem que cuidar com o que posta. Porque muitas vezes, vereadores, 

uma palavra mal colocada sugere varias outras. Porque a partir do momento quando eu 

digo que eu preciso de melhorias, sim, eu preciso de melhorias. Porque eu não tenho 

funcionário concursado. Eu estou presidente deste conselho, mas eu também sou 

trabalhadora em saúde. E eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo no 

nosso país. Precisamos sim de concursados para continuar trabalho de motorista, né 

Paulinho? Precisamos melhorar sim, mas com certeza hoje os trabalhadores estão sendo 

assistidos. Está aqui presente a secretaria do conselho, secretaria Elaine. Secretaria de 

saúde teve que se retirar no momento. Eu estou aqui representando os usuários. Foi a 

comunidade que construiu aquela estratégia. Ela não foi escrita por governo nenhum. 

Ela foi escrita pelos assentados, da Montepio, Coopan, Itapuí e Sinos. A comunidade 

discuti e foi através da comunidade que foram tiradas as demandas. Se hoje na segunda-

feira tem atendimento, se tem um conselho local, onde os usuários fazem parte que vem 

para discutir uma vez por semana com a comunidade. E nós no conselho municipal 

recebemos as demandas e através dele encaminhamos. Se algum vereador fez a 

denúncia, não é denuncia, ele foi feliz. Até hoje a gente não foi chamado, eu presidente 

do conselho, para vir falar sobre nossas estratégias da saúde da família. Nós estamos aí 

em plena campanha de, por todos os bairros falando de construção em saúde. E aí nós 

temos a conferencia de saúde, eu não vi nenhum dos excelentíssimos vereadores nas 

nossas pré conferencias. E eu deixo o recado para cada um, nós não estamos 

construindo sozinho, nós queremos trabalhar juntos. Porque nós precisamos do 

legislativo, é ele que nos aponta, nós queremos trabalhar em conjunto. Nós não somos 

uma mão de uma via só. Nós somos uma mão coletiva. Se eu seguro a tua mão, eu vou 

ter a mão dos outros, então assim, o conselho ele é parceiro para discutir, mas a gente 

também tem que ter cuidado. Porque não pode ser só o vereador que vai denunciar ou só 

o usuário. A construção da reforma da rural, ela não é só uma construção da reforma, foi 

construído há três anos, aquela casa foi cedida pela comunidade. E a comunidade fez 

janta, se organizaram, fizeram voluntario, para que isso acontecesse. Aquele QG que 

nós estamos chamando, está em construção. Por isso que a prefeita iria mostrar lá fora, 

que disseram que era só uma demagogia. Não é demagogia. Aqui tem autores, aqui tem 

vida, nós temos história. Então assim, nós precisamos contar a história para ela 

continuar acontecendo. Nós estamos com privatização da saúde, quem é que vai ganhar 
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o bolo maior, quem é que vai conseguir se aposentar amanhã? Quem de nós vai chegar 

na nossa farmácia e vai ter remédios para cumprir a medicação. Chegou relatório eu 

tenho que aprovar. A partir do momento que eu não aprovo, a secretaria é apontada 

nisso, secretaria a senhora tem que fazer isso, o conselho é atuante, só que ele não vai 

para o jornal, ele não vem aqui espalhar medo e terror em todo mundo. A gente tem que 

vir e ouvir a comunidade. Eu não tive medo de fazer em todos os bairros a construção 

da história do SUS. Nós estamos em 16, o que é? A oitava mais oito que é a construção 

pelo trabalhador, não é gestor, não é quem tem que fazer. Não vem de cima para baixo e 

se nós trabalhadores não estivermos organizados, nós usuários e sindicatos que hoje não 

tem mais o desconto de sindicato, nós queremos quem trabalhando? Nós temos que ter 

comunidade, então se a comunidade está aqui pedindo melhorias, beleza, o vereador 

disse que nós queremos melhorias, mas ele não pode apontar para os outros órgãos 

fiscalizadores, virem e largarem em cima de nós. E ele apontou três erros, eu também já 

apontei, só que eu tenho que ter a decência de entender que não é só apontar, tenho que 

construir. E ela construindo dessa forma, coletivamente, nós vamos estar no meio 

trabalhando. O que acontece? A conferência de saúde acontece a cada 4 anos. E nós 

precisamos tirar delegados para essa conferencia. A partir da conferencia que sai ser 

terça-feira, a gente quer construir com trabalhador, gestores e usuários. Essa conferencia 

tem a pauta da saúde em geral. Porque ela diz lá que eu tenho que ter cidadania, eu 

tenho que ter os meus direitos preservados na constituição. Na 88 diz que todo recurso 

que vem do governo federal, investido em saúde. E o que está acontecendo conosco? 

Nós temos o governo do estado que não está pagando nosso salário em dia. Não está 

pagando o salário do médico da família. Hoje tem uma empresa contratada, fazendo o 

trabalho do mais médicos, porque os nossos mais médicos cubanos foram embora. Nós 

não pagávamos eles. Nós pagávamos 2 mil reais que era um veiculo para transportar 

esses médicos até as unidades. E ele lá sim fazia o atendimento, não de cinco pessoas, 

doze, treze. E o que é uma construção de uma estratégia da saúde da família? Eu acho 

que as pessoas tem que começar a se integrar e nós termos que para de responder via 

judicial esses documentos dizendo: não pode fechar esse posto de saúde. Gente, terça-

feira na rural, visita domiciliar. É o nosso paciente muitas vezes questionado pelo 

motorista ou por outros, porque a enfermeira vai até a casa daquele cara. Nós temos que 

entender que a equipe precisa sentar, precisa discutir. O agente comunitário precisa estar 

na base fazendo as visitas, levando as informações. Nós precisamos entender que a 

estratégia de saúde da família não é um posto pronto-atendimento. E que eu não vou 

discutir hoje pronto-atendimento porque aqui na câmara nós temos sim uma comissão 

que precisa sentar e nos ajudar a discutir. Nós precisamos ter um pronto-atendimento 

sim, porque não podemos ficar com pacientes em casa internado e ter que ir uma equipe 

lá fazer o curativo, ver que o paciente está cheio de feriada e nós não termos onde 

internar. Nós não queremos internar ele, mas nós queremos sim atendimento de 

emergência. Nós queremos as nossas estratégias de saúde da família sendo estratégia, 

com grupo das mulheres. Das mulheres não, nós estamos chamando o grupo de Bem 

Viver que é o que? São homens, mulheres, crianças. É o sujeito sendo assistido, da vida 

até a morte. É isso que a estratégia da saúde da família é. Nós construímos junto com 

todos. Ver. José Rosales – Primeiro quero parabenizar dona Margarete pela bela 

exposição que fez e dizer que já participei das conferencias, já participei do conselho de 

saúde e agente sabe o quanto precisamos nos doar para fazer esse trabalho e ir nas 

comunidades. Sempre esteve presente no conselho de saúde e nas conferencias, o 

sindicato dos metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, que ainda faz parte do 

conselho e associação de moradores do bairro Morretes que também faz parte desse 

conselho e a gente acompanha e tem todo o nosso apoio quanto vereador e morador 
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dessa cidade. E tenho certeza que pode contar com a nossa bancada do PT. Ver. 

Jocelino – Margarete, te parabenizar pelo trabalho. Assim como você ficou chateada 

pela publicação, eu fico chateado com esse tipo de Fake News de WhatsApp. Onde na 

minha fala, fala sobre fechamentos nos postinhos de saúde. Eu propus para qualquer, 

fomos colegas de trabalho e sabe que eu não tenho trava na língua e não tenho medo de 

falar. Lá na minha fala, eu gostaria que ali tivesse alguma palavra o qual fala em 

fechamento. Sobre as questões de alguns apontamentos, nós também. Nosso trabalho 

não é só fiscalizar e sim ajudar. Porque vocês vêm cobrando dentro do conselho de 

saúde e não são atendidos, nós também nos restamos. Porque seu eu não tivesse falado 

terça-feira, talvez esse assunto estaria para um a outra situação. É nosso papel e é meu 

papel também como vereador, além de colaborar também é fiscalizar. Aqui também foi 

falado do mais médicos, hoje temos cinco médicos da estratégia. E quanto a terça-feira, 

sobre o motorista que não concorda sobre esse atendimento, isso é um problema interno 

dentro da secretaria da saúde, entre o colega, não cabe a nós vereadores questionarmos, 

tem que resolver lá. Senhora Andréia Margarete – Eu só queria falar que eu não fiz 

denuncia nenhuma, eu só dei um exemplo. Que fique claro isso. Ver. Jocelino – 

Vereador nem poder ter para mandar fechar um posto de saúde e eu não conheço nem 

um vereador na história política que mandou fechar a unidade de saúde. Senhora 

Andréia Margarete – Eu não estou dizendo que o senhor falou, eu estou lhe dizendo 

que foi bom que o senhor falou, só que tem que cuidar o jeito que coloca as palavras. É 

só isso. Porque o enunciado diz assim: de mal a pior. Qual o usuário do SUS que iria 

gostar de ouvir que a unidade rural vai de mal a pior. Nós queremos, queremos que ela 

seja todos os dias sim, é isso que nós queremos. Mas é o que nós temos agora. No 

momento o que o conselho aprovou é uma equipe multi que está com todos, inclusive 

nós estamos com um só agente concursado e é uma área rural que precisa no mínimo 

cinco. O que eu peço para os senhores vereadores, concursado, nós não temos 

administrativo concursado. Quero reafirmar que nós precisamos sim ter carteira 

assinada no nosso trabalho. Porque depois não vamos ter aposentadoria, porque a 

privatização já está vindo e isso precisa constar na conferência. Ver. Leonardo – Até 

não seria um questionamento Andréia, mas sim te parabenizar pelo trabalho e também 

agradecer as informações que tu trouxeste, porque eu não vou mentir, eu não sabia que a 

estratégia da família era decidida pela comunidade e pelo conselho sobre os 

atendimentos ali. Então, de repente alguém da própria comunidade chega e diz assim: 

Ba, cheguei lá no posto de saúde e não tinha atendimento ou não estavam ou já estavam 

em atendimento. Te parabenizar e te agradecer pela informação.  

Ver. Paulinho – Eu quero contribuir com a tua fala por entender que saúde publica é 

algo muito sério. E que nós temos hoje uma fragilidade na área da saúde, no que se 

refere a estrutura nacional. Uma estrutura complexa, uma estrutura fragilizada 

monetariamente, que nós que fizemos saúde na ponta, que é o teu caso, é o meu e de 

todos os servidores da área da saúde. Nós sofremos com isso. Nada é perfeito, mas 

temos a compreensão de que muito tem que ser feito. Mas a gente sempre procura 

aprimorar isso e tu tens feito um bom trabalho em cima disso. As duas cobranças são 

constantes há muitos anos. Vejo hoje que o nosso município tem muito a avançar nessa 

área de saúde. Graças a Deus hoje está sendo construído através de uma emenda do 

deputado Marcon, essa UBS aqui do centro que vai agregar muita força para a nossa 

cidade. E eu quero de antemão te dizer que tu tens que vir mais vezes esclarecer e 

também continuar cobrando com força, porque esse é o papel de um gestor. Ver. 

Antônio Alves – Eu queria parabenizar Margarete pela explanação e por todo o 

empenho de vocês junto a comunidade, junto a esse conselho. A gente sabe que é um 

trabalho bem eficaz e bem objetivo, onde vai ajudar a comunidade. Então, meus 
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parabéns. Sr. Andréia Margarete – Em titulo de convite, já reafirmando a presença de 

vocês para a conferencia. Hoje nós estamos aqui reafirmando com vocês que o que é 

bom nós vamos continuar lutando para que continue. E dizendo também para cada um e 

cada uma que eles são os autores da sua história, e aí eu faço a convocação, para 

amanhã, inauguração da nossa casa, que a gente pode chamar quando um conselheiro 

faz um convite, que reformamos a unidade da Mariza Lourenço e agente pede a 

presença de vocês, para constatar as melhorias. É as 16hr. E muito obrigado pela parte 

que me cederam hoje. O conselho está aberto toda segunda e quarta do mês, a reunião é 

a primeira chamada 13:45h e a gente tem pauta sempre. Eu quero só deixar essa história, 

Campo e Floresta, que o conselho fez parte também dessa história. Ele trouxe um livro 

para deixar nossa história aqui na câmara de vereadores, então estarei passando para o 

presidente.  

Ver. Mateus – Quero lhe parabenizar pelo trabalho, parabenizar a comunidade também 

que ela que nos cede os locais para que possa ter os postinhos de saúde. A casa está 

sempre de porta aberta para recebe-los.  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 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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