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ATA Nº 045/2019 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA – 26/NOVEMBRO/2019 – Ao 

vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove na sede da 

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a quadragésima Sessão Ordinária, 

do terceiro ano da sétima legislatura, com a presença de todos os vereadores.  Nesse 

momento o Presidente Mateus Marcon, deu início aos trabalhos às dezesseis horas 

SORTEIO: COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: REPUBLICANOS / MDB / PDT 

/ PTB / PT.  GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Rodrigo Aveiro / Ver. Jocelino Rodrigues / 

Ver. Leonardo Vieira / Ver. José Rosales / Ver. Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da 

Luz / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Mateus Marcon / Ver. Antonio Alves / Ver. Renato 

Alves e Ver. Paulo Vargas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alexsandro Ávila / Ver. 

José Alves / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Renato Machado / Ver. 

Rodrigo Aveiro / Ver. Guilherme Mota / Ver. Ildo Maciel da Luz / Ver. Mateus Marcon / 

Ver. Paulo Vargas e Ver. Antonio Alves. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim 

nº 045/19. O Ver. Paulo solicitou a inclusão de um Pedido de Indicação. Acatado. Ver. 

José Rosales solicitou a inclusão da Moção nº 020/19. Acatado. COMUNICAÇÃO 

DE LIDERANÇA: Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; 

“quero aqui nesse espaço de liderança da bancada fazer o convite para o dia 2 de 

Dezembro nós temos a convenção do núcleo da Juventude do MDB às 19 horas então 

fica aqui o convite para todos aqueles que gostariam de participar fica o convite a todos 

logo mais também realizaremos a questão da homenagem para os professores e 

participantes do a MOSTRATEC. Como será meu colega que fala desta homenagem 

neste momento como o espaço de liderança eu como líder da bancada de me dever 

quero parabenizar todos os professores e alunos e pais que também se fizeram presente 

e apoiaram seus filhos nessa questão aqui com temas relacionados e muitos usados 

atualizados a que fala sobre a Escola Álvaro Almeida, que fala sobre o projeto de 

inclusão na natureza para combater insetos nocivos à saúde muito importante isso aqui 

inclusive, hoje mesmo falávamos a alguns dias e questão sobre os borrachudos respeito 

de algumas ações da natureza mesmo para combater é um assunto muito atual e 

parabenizo a professora Graziela, sobre essa pauta e aos alunos que fizeram parte sobre 

também escola Campos Salles, sobre geração de energia elétrica natureza muito bom 

professores e alunos desde cedo dando essa sementinha ensinando e colaborando com 

nossas crianças a pensar no meio ambiente o que será deixado fica aqui Meus parabéns 

também a escola 13 de Maio joaninhas amigas da horta logo a nossa cidade que vem ao 

encontro da Agricultura Familiar a importância do alimento a importância para a saúde 

de um alimento saudável então fica aqui meus parabéns a Professora Clarice, quanto 

esse tema falar também da Escola Miguel Couto, quanto seria mais simples e mais fácil 

e menos burocrático criança não tem maldade, não faz fofoca não é intriga seria muito 

mais fácil em muitos pontos, às vezes adultos fica se apegando a problemas 

desnecessários enquanto as crianças com atitude muito simples podem resolver, é muito 

importante para a Denise aqui a professora Érica e todos os alunos fizeram participantes 

da a MOSTRATEC fica aqui meu apoio aos Parabéns aos alunos e professores, hoje na 

Tribuna Popular a equipe da Emater que vai ter seus 10 minutos para explanar desse 

belíssimo e grande trabalho que vem prestando ao nosso município e sobre a situação 

delicada do Estado contra essa instituição que tem ajudado e muito todos os agricultores 

do município o meu muito obrigado a todos e uma boa sessão.” essa foi sua colaboração. 

Ver. Alex Ávila – Saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “eu hoje usando o espaço 

de liderança da bancada eu queria falar para essas moças e para aquele rapaz que está 

compondo as cadeiras da frente a importância deles levaram este projeto a frente 

representando nosso município em Novo Hamburgo as professoras que estavam à frente 

também ajudando direção das escolas Onde é a escola Miguel Couto participou e ficou 
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em quarto lugar com mais de 2.000 projetos Eles foram vencedores acho que as demais 

escolas e dentro do município que também participaram desse projeto todas as escolas 

estão de parabéns todos os alunos envolvidos mas em especial a Escola Miguel Couto 

que teve essas crianças representando município e fazendo a diferença eu quero dizer 

para eles que nessa câmera de vereador Hoje terá uma Moção de Homenagem mais do 

que reconhecida e tenho certeza que vai ficar na lembrança deles para que eles possam 

cada vez mais trazer orgulho para o nosso município é isso que a gente espera um 

grande abraço aí para Júlia que faz parte desse projeto vitorioso e uma saudação a todos 

vocês obrigado boa sessão.” essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a 

todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero aqui falar dos trabalhos que se realizam na 

educação a importância de incluir estas crianças nas atividades vou falar primeiro do 

torneio Municipal escolar de jogos campeiros realizado na escola Campos Sales dia 22 

no qual eu tive o privilégio de ajudar a organizar e ver no semblante de cada criança a 

alegria de participar daquele evento de bocha Campeira quero parabenizar a todos os 

alunos que participaram professores diretores secretaria pelo trabalho realizado sabemos 

a importância que é fazer essa integração Foram 18 equipes participantes onde teve três 

equipes premiadas primeiro lugar escola Vitor ages segundo lugar escola Tiradentes e o 

terceiro lugar também para escola Tiradentes gostaria também deixar registrado o 

trabalho da Secretaria de Educação e Cultura a realização da CENIC na qual participei 

na questão de jurado foi uma grande experiência e vimos tantos trabalhos importantes 

destas crianças onde achamos muita dificuldade sem julgar tinha todo tipo de trabalho 

na questão de inclusão social na escola projeto digital na escola questão das águas são 

em números de projetos que analisamos e Vimos a alegria daquelas crianças quando 

estavam apresentando seus trabalhos a dedicação que tiveram na apresentação e por isso 

que a Escola Miguel Couto ficou em quarto lugar em Novo Hamburgo depois falaremos 

desse tema meus parabéns a todos que participaram no sábado na CENIC um grande 

abraço a todos e parabéns boa sessão.” essa foi sua participação. GRANDE 

EXPEDIENTE: Destinado para homenagens aos participantes da MOSTRATEC, 

conforme Moção nº 014/2019. Ver. Guilherme Mota – saudou a todos. Essa foi sua 

fala de hoje; “quando Leonardo da Vinci falou que os que se Encantam com a prática 

sem a ciência são como timoneiros que entram no barco sem Timão e sem bússola e 

nunca tem certeza do seu destino isso é porque a sociedade só se completa ela só 

caminha e evolui através da pesquisa a pesquisa ela pode se dizer que é uma 

mobilização social porque que grupos de pessoas na sua maioria de vezes professores e 

alunos pesquisadores se unem a fim de descobrir para ajudar ou para evitar futuras 

situações do nosso cotidiano diversos assuntos que senhoras e senhores já devem ter 

ouvido como combustível alternativos fontes alternativas de energia avanços na 

medicina vacinas tratamentos é fruto de pesquisa e só são possíveis através da pesquisa 

felizmente sabemos que a pesquisa para quem pesquisa ela não é rentável certamente os 

laboratórios as pessoas que procuraram desenvolver novas curas gastaram muito mais 

do que os laboratórios produzindo determinada vacina e o porquê eu digo isso porque o 

governo ele deve sim o poder público estado deve-se incentivar a pesquisa que 

geralmente acontece nas grandes universidades federais e na rede Municipal porque 

digo isso porque fui jogador da CENIC as crianças que estão aqui provavelmente 

participaram e ali vi tanta ideia bonita e inovadora tanta dedicação tanto carinho por 

parte dos professores com os alunos eu o vi e jogos tecnológicos que busco 

aprendizagem eu vi uma fonte sustentável de aquecimento de água que eu achei 

maravilhoso de uma escola de um oitavo ano e vi acima de tudo crianças querendo 

construir um aprendizado melhor um amanhã é melhor inovando quando falamos da 

CENIC é importante ressaltar esse incentivo que o município de Nova Santa Rita dá 
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para a feira de ciências e os resultados são visíveis uma vez que temos vencedores 

estaduais e certamente esses grandes alunos acompanhados de brilhantes professores 

terão trunfos ainda maiores o orgulho que os pais devem ter os seus filhos é fruto de 

uma educação de qualidade de educação de professor buscam sim e ir além daquilo que 

o conteúdo programático estabelece buscam Inovar com seus alunos Por isso quero 

deixar aqui a todos os alunos pais professores e comunidade escolar a gratidão e o 

Parabéns por esse belo trabalho que vocês vem fazendo e crianças encerram citando um 

grande cientista um físico Albert Einstein quando ele diz que a imaginação é mais 

importante do que qualquer ciência por que a ciência tem limite e imaginação ela 

abrange o mundo inteiro Parabéns a todos Parabéns aos vencedores obrigado boa noite.” 

essa foi sua colaboração. Ver Antônio Alves – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; 

“eu gostaria aqui de parabenizar a todos os envolvidos nesse projeto da a MOSTRATEC 

os professores diretores Pais crianças sabemos que é muito importante começar a 

desenvolver as crianças desde sua infância vemos a participação de Várias escolas 

vimos aqui as escolas que ficaram bem colocadas como a escola 3 de Maio Escola 

Miguel Couto Escola Álvaro Almeida a escola Campos Sales gostaria de parabenizar a 

todos os professores todos aqueles que conseguiram desenvolver esse projeto e 

conseguir uma boa colocação Parabéns a todos vocês não vou me alongar muito pois 

não tenho conhecimento desse projeto mas parabenizo por todos a dedicação e o carinho 

de Educar e projetar nossas crianças para o futuro para que a nossa nação siga se 

desenvolvendo cada vez mais pela educação das nossas crianças nossos jovens Muito 

obrigado a todos.” essa foi sua colaboração. Ver. Paulo Vargas – saudou a todos. Essa 

foi sua fala de hoje; “quero falar aqui uma frase onde diz que o ignorante afirma o sábio 

dúvida, e o sensato reflete vocês são sensatos vocês têm a reflexão do conhecimento do 

expor a ideia em prática formatar o desenvolvimento da tecnologia sabedores que somos 

do nosso município Hoje ele entra para história na área de educação este projeto da 

MOSTRATEC de Novo Hamburgo que vocês participaram nada mais é do que uma 

demonstração de conhecimento e prepara preparo esse que é para o futuro preparo para 

um rumo de desenvolvimento tecnológico ambiental seja qual for mas é um futuro é um 

desbravamento do conhecimento daquilo que não existe e do que vai existir captaram 

desta forma o desenvolvimento daquilo que não existe para um futuro poder existir 

assim é o conhecimento esse vereador que aqui vos fala tentou abnegadamente trazer 

para esse município um parque tecnológico Wiatec ele seria uma alavanca para o 

conhecimento de vocês Seria algo onde todos variam o conhecimento, mas infelizmente 

não aconteceu hoje vocês estão aí mostrando que existe uma possibilidade de 

desenvolver nesse município através do conhecimento dos professores de vocês do 

incentivo da escola o Miguel Couto ficou em quarto lugar isso nos orgulha muito mostra 

o potencial do ensino que tem essa escola através dos professores seus Mestres diretoria 

preocupada com desenvolvimento humano individual e coletivo de vocês alunos cabe 

ressaltar que o PDT e o PTB PT e PMDB republicanos esse partido que hoje compõe a 

câmara de vereadores nós nos sentimos orgulhosos em homenageá-los porque vocês são 

nosso futuro amanhã vocês poderão estar aqui nessa casa fazendo este trabalho ou 

melhor ainda desenvolvendo aquilo que não existe aprimorando aquilo que existe para 

dar um futuro melhor para nossa nação fica um abraço carinhoso do vereador Paulinho 

da ambulância e a homenagem da bancada do PTB carinhosamente Dizer para vocês 

não desistam o caminho por aí caminho do conhecimento abraço a todos.” essa foi sua 

colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “quero aqui 

medir as crianças aos professores pais aos avós que incentivam as crianças a 

participarem desse trabalho tão importante que é construir buscar alternativas Então eu 

penso dessa forma que não só é vencedor Quem ficou em primeiro lugar ou aquele que 
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ficou entre os premiados o importante é a participação e a contribuição de cada aluno de 

cada professor de cada pai para mostrar a comunidade do quanto é importante buscarem 

alternativas para solucionar os problemas do mundo vemos termos importantes como se 

as crianças governassem o mundo isso é uma lição de vida para nós que somos 

vereadores para administração para comunidade em geral é preciso nós preservarmos a 

nossa natureza e eu falava anteriormente da importância dos projetos que vimos no 

Parque Olmiro Brandão e, com certeza, representarão nosso município na 

MOSTRATEC não todos mas a importância de todos os projetos que foram construídos 

e mostrado Nova Santa Rita está de parabéns por estas quatro escolas que participaram 

Álvaro Almeida, 3 de Maio, Campos Sales e em especial a Escola Miguel Couto que 

ficou em quarto lugar com esse projeto que leva o nome da Educação de Nova Santa 

Rita o nome do município de Nova Santa Rita então todos estão de parabéns mas quer 

encerrar aqui dando Meus parabéns aos alunos professores para diretor e para 

representação dá SMEC da secretaria e que muito incentivar esse trabalho e vemos a 

importância e qualidade dos trabalhos que nós vimos onde foram apresentados para nós 

e mais uma vez quer dizer em nome do PT sucesso nessa caminhada um grande abraço 

a todos.” essa foi sua colaboração. Coordenadora pedagógica Isabel – saudou a todos. 

Essa foi sua fala de hoje; “participamos da MOSTRATEC com as escolas que o 

vereador Rosales demais já citaram foi um evento onde participaram 70 localidades 

entre elas havia também trabalhos de outros países então foi um momento de 

confraternização onde os nossos alunos de Nova Santa Rita tiveram oportunidade de 

conhecer pessoas de outros países de trocar o WhatsApp e eles até hoje conversa com 

crianças de outros países como México Argentina Chile se admiraram em ver pessoas 

conversando em inglês francês e espanhol e vimos o brilho no olho das crianças e esse 

brilho que nos move cada vez mais a continuar esse trabalho vereadores porque esse é o 

nosso combustível porque esse trabalho feito nas escolas com os professores ele tem um 

resultado que transpõe os limites da nossa cidade que é pequeno mas se torna muito 

grande assim como na CENIC Este último sábado que foi um sucesso cada vez 

recebemos mais pessoas para nós é uma satisfação e agradeço a oportunidade de estar 

entre vocês de novo todos os anos cada vez aprendendo mais em nome da secretária de 

educação Michele Martins e em nome desta administração que preza Pela Educação de 

qualidade Agradeço a todos boa noite.” essa foi sua participação. ORDEM DO DIA:  

Requerimento Ver. Guilherme - Solicitou a inclusão na Ordem do Dia da Sessão 

Ordinária da presente data, Requerimento que seja entregue o título de Cidadão Santa-

ritense ao senhor Oto Amorim no dia 10 de dezembro durante ao Grande Expediente. 

Rejeitado por 6 X 4. PROCESSO Nº 1257/19:PROJ. LEI Nº 047/19 – Dispõe sobre a 

limpeza de terrenos baldios no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

Colocado em votação o parecer da CCJ: Rejeitado por 6 X 4. Colocado em votação do 

Projeto: Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1258/19: PROJ. LEI Nº 048/19 

– Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Alfabetização Digital da Terceira 

Idade e dá outras providências. Colocado em votação o parecer da CCJ: Rejeitado por 6 

X 4. Colocado em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 

1371/19: PROJ. LEI Nº 051/19 – Institui o Fundo Especial do Poder Legislativo 

Municipal de Nova Santa Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964. Colocado em votação o parecer Comissão de Obras: Aprovado. 

Colocado em votação o Projeto: Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1473/19: 

PROJ.   LEI   Nº 054/19   –    Autoriza    o    Poder Executivo a conceder benefício 

fiscal para imóveis que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito municipal de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. Colocado em votação o parecer a Comissão de 

Obras:  Rejeitado por 6 X 4. Colocado em votação o Projeto: Rejeitado por 6 X 4. 
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PROCESSO Nº 1496/19: PROJ.  LEI   Nº 056/19   –   Autoriza    o     Poder 

Executivo Municipal a criar programa de atendimento às pessoas com epilepsia e dá 

outras providências. Aprovado por unanimidade. PROCESSO Nº 1578/19: PROJ. 

LEI Nº 057/19 – Dispõe sobre a criação Sistema Municipal de Educação Ambiental no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Rejeitado por 6 X 5. 

PROCESSO Nº 1579/19: PROJ. LEI Nº 058/19 – Autoriza   o   Poder Executivo do 

Município de Nova Santa Rita a instituir o Programa de Fomento ao Desenvolvimento 

de Atividade Econômica em Bens Tombados “Memória Ativa” e dá outras providências. 

Rejeitado por 6 X 4. INDICAÇÕES: Ver. Renato - No sentido de que o Poder 

Executivo coloque em prática a Lei nº 13.708/18, de 14 de agosto de 2018, que altera a 

Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício 

profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 

Endemias. Que seja atualizado o salário no valor de R$ 1.400,00 a partir de 01 de 

janeiro de 2020, conforme previsto na Lei. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente efetue reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, 

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

secretaria competente efetue reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, bairro 

Morretes. Aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade.  No sentido de 

que a RGE Sul efetue a instalação de rede de baixa tensão na Estrada Nova, bairro 

Sanga Funda. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a RGE Sul 

efetue a extensão de rede de energia elétrica nas ruas Topázio, Ágata, Safira e Ametista, 

próximas à entrada da Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. No sentido de que a secretaria competente realize a instalação de placas 

de sinalização de trânsito e placas indicadoras de ruas em toda a zona urbana do 

Município. Aprovada por unanimidade. Ver. Alexsandro - No sentido de que a 

secretaria competente analise a possibilidade de construir uma subestação com 

transformador capacitado para suportar a energia da Escola Infantil Vó Luiza, bairro 

Califórnia. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente 

analise a possibilidade de construir uma subestação com transformador capacitado para 

suportar a energia da Escola Hélio Fraga. Aprovada por unanimidade. Ver. Leonardo - 

No sentido de que a secretaria competente analise a possibilidade de completar o 

asfaltamento da Estrada da Pedreira, no trecho que inicia a partir da Logística GA até a 

parada 20, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente realize revitalização em todo o bairro Morretes, como repintura da 

sinalização da pavimentação de concreto e colocação de placas de trânsito; roçada, 

limpeza e patrolamento nos trechos da Estrada dos Bloedow, que dá acesso ao bairro. 

Aprovada por unanimidade. Ver. José Rosales - No sentido de que a secretaria 

competente efetue o cercamento com tela de 1,80m de altura, bem como a manutenção e 

pintura dos equipamentos da academia ao ar livre e da pracinha ao lado do Posto de 

Saúde do bairro Morretes. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente efetue a limpeza e cercamento com tela do cemitério do bairro Morretes, 

bem como a reforma da capela do mesmo. Aprovada por unanimidade. Ver. Antonio 

Alves - No sentido de que a secretaria competente efetue o desassoreamento da vala e 

colocação de 20 canos para o esgoto pluvial em passeio público na Rua Carlos de Souza 

Pereira, nº 62, na localidade Vasconcelos Jardim. Aprovada por unanimidade. No 

sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de uma parada de ônibus no 

sentido bairro/Centro, na Rua Porto da Farinha, próximo à esquina com a Rua João 

Serafim da Silveira, bairro Caju. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo - No sentido 

de que o 4º Pelotão da Brigada Militar estude a possibilidade de efetuar ronda com 

fiscalização na Av. Getúlio Vargas, esquina com a Vasconcelos Jardim e até as 
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proximidades do Rio dos Sinos, para coibir o abuso que vem acontecendo por parte de 

pessoas com carros e som em alto volume. Aprovada por unanimidade. No sentido de 

que a secretaria competente realize a construção de abrigos e banheiros nos pontos de 

táxi do Município e que seja liberado a livre circulação de táxis para embarque e 

desembarque de passageiros no terminal de ônibus. Aprovada por unanimidade. 

MOÇÂO: Moção 018/2019 - Ver. Antonio Alves e Ver. Guilherme Mota- Em   

homenagem    ao Corpo   de   Bombeiros   de Canoas, a ser prestada no Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 03 de dezembro de 2019. Rejeitada por 6 X 4. 

PAUTA: PROCESSO Nº 1873/19: PROJ.  LEI   Nº 040/19   –   De autoria do Poder 

Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1913/19: PROJ.LEI Nº 070/19 – De 

autoria do Vereador José Rosales - Institui a Semana da Orientação Profissional para o 

Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 1843/19: PROJ.  LEI   Nº 067/19 – De 

autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas - Estabelece a obrigatoriedade de 

colocação de placas em obra pública municipal paralisada, contendo a exposição dos 

motivos da interrupção da obra e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO 

Nº 1844/19: PROJ. LEI Nº 068/19 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas - 

Dispõe sobre o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos 

pirotécnicos que possuem estampido no âmbito da área urbana do Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. Dada a 2ª pauta. PROCESSO Nº 1845/19: PROJ.  

LEI Nº 069/19 – De autoria do Vereador Paulo Ricardo de Vargas - Disciplina a 

colocação de placas explicativas em obras públicas no Município e dá outras 

providências. Dada a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Alex Ávila – saudou 

a todos. Essa foi sua fala de hoje; “use esse espaço para falar da importância da Emater 

no nosso município que vai usar esse espaço na Tribuna para pedir Apoio aos demais 

vereadores e também falar da minha insatisfação com essa administração referente ao 

apoio A Emater onde tirou A Emater de dentro do sindicato rural que estava 26 anos 

levando a mesma para dentro da Secretaria da Cultura no escutando produtores não 

escutando comunidade e assim levando para lá mas hoje essa câmera mais uma vez se 

posiciona a favor do Belo trabalho da Emater quando estiver a dor é posição oposição 

briga crítica e às vezes é cobrada em rede social para pessoas dizendo que esse Vereador 

só procura problema não também busco solução mas o contrário quando vejo uma placa 

de início de obras na estrada de Itapuí onde teve várias pessoas tirando foto enganando 

aquela comunidade com Valor estimado 2.000.529 e o fazer 2837 m aonde eu vi o início 

da obra com término para dia 2 do cinco de 2019 e agora aquela comunidade instalar e 

agora teve mais uma Emenda do deputado de mais de R$ 650.000 e foi Prometida em 

rede social que teria 700 M E agora já estão avisando que vai ter só 500 metros então É 

muita falcatrua eu não posso compactuar e ficar calado aí eu vejo uma dívida de 

transporte que foi uma polêmica na cidade de 1 milhão e meio veio para essa casa os 

vereadores foram criticados os ônibus e parar de funcionar os vereadores tiveram 

posicionamento E os ônibus continuo a dívida continua agora mais uma vez terei que 

conversar com o secretário e transportes para ver como está ficando isso aí E se eu sou 

contrário, quando tem uma cooperativa de reciclagem que tudo que cata no nosso 

município vende e o município ainda dá R$ 33.000 mensais para essa cooperativa que é 

terreno do município terreno e pavimento estrutura todos os municípios eu não posso 

ficar calada a saúde hoje vejo as pessoas reclamando que não tem pediatra não tem 

ginecologista e esta empresa que está ali tem contrato de cinco milhões e 300 e vamos 

ali e somos atendidos por enfermeiros técnicos de enfermagem e por clínicos Gerais e 

não tem especialista no nosso município Então eu fico revoltado quando eu vejo a 
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escola 13 de Maio parada atirada ao tempo estragando tudo que foi construído quando 

eu também vejo a creche aqui na Califórnia parada aí vejo o município tomando posse 

da casa de acolhimento na escola Fazenda passando para secretaria do meio ambiente e 

assumindo uma dívida no Ministério Público de mais de um milhão pois terá que 

construir uma casa de acolhimento Por que se apropriou do bem que não era do 

município Pois foi dado como doação isso tudo me revolta e vejo tanta coisa parada 

tanta coisa sendo feita e veja secretaria do esporte gastando 1 milhão de reais por ano e 

vejo tantas pessoas Abraçando a causa e fazendo trabalho com criança paga ando 

aluguel em caixa e não tem apoio da secretaria então tenho que vir sim brigar e lutar 

pois se eu me calar o município ficará do jeito que está infelizmente tenho que lutar pelo 

que eu acho que é certo isso tudo que falei é mais pura verdade, nosso município. Está 

cada dia sem dividendo os prédios que poderiam servir a comunidade.  Estão parados 

atirados ao tempo e esse vereador de maneira alguma irá se calar por ameaça a represar 

em redes sociais o meu posicionamento sempre será para o bem da comunidade doa a 

quem doer.” essa foi sua colaboração. Ver. José Rosales – saudou a todos. Essa foi sua 

fala de hoje; “eu gosto de ver aqui o vereador que vem só a criticar administração 

parece que essa administração não faz nada de bom tá tudo ruim e me parece o meus 

olhos que não eu agora no dia 20 fui na reinauguração da Sala do Empreendedor uma 

grande atividade com empresários entidades prefeitos e vices de outros municípios que 

vem copiar a Sala do Empreendedor que é referência desde 2014 muito ajudou a 

comunidade e me parece que isso é ruim aqui para o município parece que o vereador 

Alex não enxerga quero falar aqui do dia internacional das pessoas com deficiência e do 

dia universal dos direitos humanos e para isso a nossa administração está organizando 

junto com o Mandato do senador Paim uma atividade na Escola Miguel Couto para 

mostrar que não adianta vir aqui falar tem que ver o que está sendo feito a questão das 

Diferenças integração das pessoas com deficiência então eu convido as pessoas para 

irem até lá participar terá jogo de basquete sobre cadeira de rodas para mostrar que os 

cadeirantes estão na luta por seus direitos e agora quero falar dos projetos aqui eu me 

sinto envergonhada da forma que é discutido projetos aqui nesta casa não é porque o 

projeto é bom se é ruim não respeitam parecer jurídico derrubou um parecer agora Eu 

lamento e foi elogiado pelas pessoas pelo projeto do sistema fotovoltaico que traz 

energia limpa e é preciso investir aí os vereadores votaram contra da mesma forma que 

votaram a incluir na educação a questão do meio ambiente aí vem aqui dizer preciso da 

Emater eu sou a favor da Emater acho que ela faz um ótimo trabalho eu conheço em 

matéria de muitos e muitos anos o trabalho que ela realiza Então nós não queremos aqui 

derrubar Emater eu encontro ela em outras atividades na região discutimos com 

representantes da Inglaterra agora é preciso ver o que o Governo do Estado está 

pensando disso Qual é o apoio e quero dizer aqui para encerrar a questão da estrada 

Itapuí que é questão de falta de muitas vezes e quer dizer que esse recurso que o 

vereador se referiu foi um recurso disponibilizado pelo INCRA kit para inibir zona outra 

gestão infelizmente esta administração Federal cortou todos os recursos por isso que 

não está concluída a estrada de Itapuí E aí vem dizer aqui que não é verdade que a 

emenda do deputado Marcon muito Deputado Marcon fez e faz pelo nosso município 

agora não é verdade que o 650 mil em emendas do deputado Marcon isso é verba do 

INCRA é preciso esclarecer não é preciso vir aqui jogar as coisas ao vento.” essa foi sua 

participação. Ver. Jocelino Rodrigues – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; 

“colega vereadora que falou da questão que é um problema pessoal e visto de todos que 

frequentam a casa que tem um problema entre o vereador e o colega Alex porém aí eu 

vou partir em defesa do vereador Alex por quê quando você não concorda com todas as 

ações do governo não quer dizer que tudo esteja ruim porque nenhuma vez eu vi aqui 
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dizer mesmo aqueles que não concordam com as ações que tudo está ruim o que a gente 

sempre questiona é que pode ser melhor e que deve ser melhor e que o dinheiro público 

é para ser investido e muito bem investido porque ele é limitado não é nada mais do que 

isso então vir para cá dizer que está tudo lindo maravilhoso é mentira não vai existir 

nunca um governo que consiga contentar a todos isso a gente sabe mas nós como 

vereadores não somos papagaios de pirata e que temos que achar tudo é lindo e 

maravilhoso temos que criticar o que não é certo quem nos colocou aqui não foi prefeito 

foi o povo que nós representamos que paga o nosso salário não passamos de 

Empregados por 4 anos cadê o povo depois nos readmitir ou excluir o vereador que 

falou também na casa do recolhimento que é uma questão judicial é um dinheiro público 

que está sendo investido r$ 2750 por mês que está sendo pago e não está sendo usado o 

dinheiro do contribuinte numa área urbana próxima ao Posto de Saúde 1,5 de mato ali 

próximo à parada de ônibus entrada do loteamento Céu Azul então só essa coisa a gente 

fala que está errada nós como vereadores temos que falar para o povo e quando não está 

bom nós temos que vir aqui fazer a crítica e não precisa fazer um rodeio Todo sobre a 

questão de o que deve ser feito naquele local começando pela limpeza não só essas 

áreas mas como todas as áreas da prefeitura limpar e cercar não basta apenas ir lá bater 

foto com pessoal com o pessoal de cadeira de roda jogando basquete se não tem 

acessibilidade é pura demagogia política velha que hoje o pessoal não aceita mais não 

passa de papo furado e tem a questão dos projetos sim tem questão de projeto tem os 

ranços que se tornam Ao decorrer do mandato de cada um E que os próximos 

vereadores que sentarem aqui os que permanecerem vão continuar tendo porque muitos 

projetos aqui nesta casa nada mais serve o quê para encher linguiça número de jornal 

durante a semana porque no dia a dia não acontece no dia a dia da população não sente 

não há previsão orçamentária não está lá aqui fala também e que daqui a pouco na 

Tribuna Popular A Emater os políticos por muitos anos tentam usar esses usar Emater e 

nunca conseguiram porque na sua maioria nunca plantaram um aipim um milho de certa 

forma nunca precisaram nunca acompanhar o trabalho de matéria e agora querem 

sacrificar trabalhadores que trabalham sempre com o número muito baixo de servidor 

sempre em situação precária nunca conseguir usar agora como na vida a corda arrebenta 

sempre do lado mais fraco governador do Estado nada mais é um bode na sala na 

questão de parcelamento reduzir gastos e tal Porque ninguém não fala em privatização 

ninguém vai falar o número de secretarias aumentadas ninguém falado número de vocês 

ninguém me falar de recursos que foi para Assembleia ninguém vai comentar todo 

mundo vai entrar na discussão partidária onde nessa discussão partidária quem perde 

sempre é o povo então não tem que morrer de amor para o partido ABC a cidade não é 

do vereador uma boa semana a todos. Ver. Renato Machado – saudou a todos. Essa foi 

sua fala de hoje; “aproveitando esse espaço teremos depois da Tribuna Popular onde A 

Emater Vem expor seu trabalho tiramos a visita durante a semana nessa casa aí mataram 

que presta por muitos e muitos anos um bom trabalho nosso município infelizmente nós 

participamos do sindicato foi retirado do local onde sempre esteve em matéria por 

economia de despesa uma sala que era paga por município r$ 800 retirando dali e 

colocando junto da secretaria de agricultura do município para fazer politicagem mas 

Lembrando que A Emater não tem partido e sim faz um trabalho para os moradores do 

município para os agricultores fez uma economia de r$ 800 mensais onde a estrutura já 

estava montada no sindicato bem próximo aos bancos para facilitar pois as pessoas têm 

que ir no banco pagar um DOC voltar isso agora acaba dificultando para os moradores e 

Associados terão que ir à escola Fazenda caminhar no mínimo 4 km mas entendemos 

aqui também bem colocados para vereador Gugu que esse município que preza por 

economia preza só na mentira porque gastou mais de r$ 200000 de aluguel no 
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município falavam dos governos anteriores mas duplicaram os aluguéis no município 

Isso é uma pouca-vergonha essa Sala do Empreendedor é o mesmo secretário que sumiu 

desapareceu Por que não sabe administrar críticas esse mesmo que individuou 

município que hoje já passa de 1.500.000 esse que vocês vão pagar esse mesmo 

secretário que foi pego Pescando na Argentina numa sexta-feira junto com assessores 

em horário de trabalho esse é o nosso município e seu tipo de governo dessa cidade um 

governo que teve a coragem de acabar com MANSARI as pessoas vinham aqui nessa 

casa muitas vezes pedir alimento para os vereadores na minha sala no meu gabinete por 

várias vezes por que na hora do desespero não tem um órgão no município que tenha 

vergonha na cara e possa ajudar essas pessoas que precisam esse é o nosso município 

um transporte público que ninguém sabe que vieram aqui nesta casa mentira para o 

povo que no outro dia não teria ônibus se não pagasse a dívida de um milhão e meio no 

momento e como anda essa dívida está crescendo a cada dia pois tenho aditivo na lei 

por mais um ano para o rodado que vai até Junho do ano que vem que aí sim na justiça 

terão que pagar mais de 3 milhões com dinheiro de vocês a saúde nem se fala a poucos 

dias foi levantado um vereador aqui tinha 3700 pessoas aguardando exames 

especialidades Essa é nossa cidade que é maquiada que mente e tem os puxa-sacos que 

defendem tenha coragem de vir a Tribuna e dizer que as coisas estão andando mas como 

andando aqui eu coloco para vocês que nós não podemos viver de ilusão nós temos que 

viver a realidade temos que viver Nova Santa Rita viver o que acontece Onde tem um 

investimento muito grande com ampliações Na Sala do Empreendedor com mais de 

200.000 em prédios públicos paga de aluguel por mês que a saúde tem mais de 3500 

pessoas aguardando para serem contemplados com exames no nosso município que 

tirou A EMATER do sindicato prejudicando todos Associados para falar em economia 

tem que ter é vergonha na cara porque alugar um prédio par  mais de R$ 5.000 mais o 

seguro em frente ao terminal de ônibus. Esse é o governo que administra a cidade que 

agora há poucos dias foi colocado quem cortou os recursos lá do asfalto do Itapuí a 

onde veio recurso para 700 m de será feito apenas 500 m portanto vão criar vergonha 

nessa cara vocês.” essa foi sua colaboração. Ver. Mateus Marcon – saudou a todos. 

Essa foi sua fala de hoje; “Bom começar a falar um pouco dos projetos aqui da casa que 

tem Vereador bravo por que o projeto dele não aprova eu quero dizer aqui que esse 

mesmo vereador que o vereador que escolhe o projeto que ele vai dizer se é favorável 

ou não na comissão de constituição e justiça sendo que esse projeto hoje para incluir na 

grade escolar o negócio do meio ambiente quem escolhe a grade escolar Quem 

determina é o Mac não é Prefeitura de Nova Santa Rita não é a secretária e não é os 

vereadores e outra quando ele fala não é uma Emenda do deputado Marcon isso eu 

posso garantir que não é mas quem garantiu o recurso foi o Marcon não foram  os 

assessores do Biolchi  igual vocês foram lá visitar para pegar diária e se vocês pode ter 

certeza foi liberado R$ 670.000 para liberar o asfalto outra parte e o asfalto só não está 

concluído Tem a parte que o governo não libera o recurso mas também tem a parte de 

incompetência da prefeitura da PGM da prefeitura que não fez as estações que deveria 

ter feito como também quase perder o dinheiro da água uma vez do assentamento e tiver 

que ir atrás de novo perder R$ 200.000 e até hoje a água não está pronta para os 

assentados também tem o CRAS do lado do Santa Rita que está parado por 

incompetência da prefeitura E daí o vereador vem aqui dizendo que tá Tudo bem Posso 

citar aqui novamente mais uma vez você tem muitas vezes obras do município hoje nós 

temos falta na Sanga Funda por causa do Marcão asfalto na João Correia Foi por causa 

do deputado Marcon posto de saúde no centro foi para ocupar do deputado Marcon e 

dos assentados que deu Arão 1 hectare de terra temos um poço no Caju que está parado 

esse dinheiro está na conta desde 2017 é por causa do deputado Marcon se tem creche 
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nova no Berto Círio é por causa do Marcon se tem creche nova na Califórnia é por 

causa do deputado Marcon eu sei que muitos não gosto que seja falado a verdade por 

que quando o deputado Marcon começou a criticar dizendo que precisa prefeitura fazer 

digestão por dos recursos ia ser cortado eles disseram não vamos escantear o deputado 

que ele não sabe de nada hoje a prefeitura está sem recurso está sendo cortada tem uma 

dívida no transporte que ninguém fala nada essa dívida está aumentando e a Prefeitura 

em vez de cortar na carne está aumentando o número de 6 na prefeitura Então eu acho 

que a prefeitura que estava no caminho certo hoje está no caminho errado por que os 

recursos estão diminuindo e a folha da prefeitura está aumentando e quem pagará a 

conta não são vocês da prefeitura São os moradores de Nova Santa Rita esse sim 

pagarão muito obrigado boa semana a todos.” essa foi sua colaboração. 

 

Ver. Paulo Vargas – saudou a todos. Essa foi sua fala de hoje; “gostaria de agradecer 

aos meus pares por terem votado no projeto de tamanho importância que a proibição 

dos fogos de artifício em nossa cidade que vem prejudicando a convivência não só 

animal mas das pessoas que são doentes e idosos crianças com autismo que sofrem 

muito crianças também com Síndrome de Down que também sofrem o desrespeito com 

o estampido de um fogo de artifício ele ocasiona sérios problemas não só auditivos mas 

estruturais e emocionais quero aproveitar a fala do meu colega Vereador Alex sobre o 

custo operacional de um contrato que recebi hoje de pedido de informação ao executivo 

municipal sobre a nossa coleta seletiva de lixo eu fico apreensivo com essas coisas não 

diferenciando me dos Senhores Mas falando como funcionário público sobre a estrutura 

financeira do nosso município em relação a Prefeitura Municipal um arrecadamento 

invejável e uma redação que foi eminente de acordo com o crescimento dessa cidade 

pela geografia que vivemos pelas tratativas do passado e desse atual governo também 

que arrecadou 145000000 de reais e aí eu pego esse dinheiro e joga para cima 

contratando uma empresa dando todo uma infraestrutura veículo pagando R$ 33.000 

para uma empresa reciclar lixo na nossa cidade sendo que eu fui um reciclador eu 

sobrevivi do lixo bom eu conectava na Springer na Coenza na Zamprogna em diversos 

mercados de Canoas Esteio Sapucaia eu coletava papelão plástico eu levantava cedo 7 

horas para coletar lixo sobrevive disso a cooperativa existe para sustentar famílias 

quando a um planejamento eu pego a cooperativa da Copa pode ser um mega 

cooperativa, hoje na área da agricultura suinocultura é um exemplo quantas famílias 

sobrevivem dali e nem tanto a Prefeitura tira dos seus cofres R$ 33.000 por mês 

correspondendo R$ 345.000 por mês então administração hoje deve ter um modelo 

salutar ontem foi o dia mundial doação de sangue este Vereador fez um projeto para que 

seja criado e foi aprovado o Junho vermelho para que nós aqui dos Municípios nos 

mobilizamos através do 3º Batalhão de suprimento das escolas comunidades para doar 

sangue a prefeita até hoje não funcionou isso me envergonha porque todos vereadores 

que aqui estão são prejudicados fazem projetos é aprovada nessa casa e não é 

sancionado pelo executivo fica aqui meu desabafo minha contribuição no dia de hoje 

agradeço a presença de todos os senhores e agradeço por mais uma semana muito 

obrigado.” essa  foi sua colaboração. Ver. Antônio Alves – saudou a todos. Essa foi sua 

fala de hoje; “estava escutando os vereadores fazer altas críticas ao governo eu 

concordo que tem muitas coisas ainda para fazer e tem coisas que muitas vezes 

deixamos a desejar mas sabemos que uma gestão para se realizar numa cidade como 

Nova Santa Rita do todos os bairros são distantemente deslocados a dificuldade é muito 

grande sabemos que às vezes no interior uma cidade com a população como a nossa 

mas é concentrado é mais fácil de dar manutenção nas ruas e nas vias aqui sabemos a 

extensão do nosso município Eu também cobro muitas coisas da prefeita dos secretários 
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mas gostaria também de comparar com outros governos que tiveram no município nós 

temos aí o partido do PP que foi governo por três mandatos onde a bancada do PTB fez 

parte na grande maioria e teve um mandato do PT que foi construído um banheiro e esse 

banheiro teve uma deficiência no projeto e foi feito uma reforma pois não tem 

acessibilidade então muitas vezes temos críticas e todo crítico sempre vai achar aonde 

criticar pois sabemos que o construir é mais difícil mas desfazer é mais fácil agora 

construir precisa técnica Engenheiro Mestre precisa todo um planejamento e daí 

somamos a dificuldade de construir um país e avançar nos projetos eu gostaria aqui de 

comentar também a respeito do vereador Alex que vem criticando a casa de acolhimento 

a muito tempo e ele sabe um projeto que eu fui no ministério público e tive essa 

grandeza de conseguir usar aquele prédio que está mais de 10 anos criando insetos e 

bichos aí o vereador não se magoava não Achava ruim agora está indignado porque o 

prédio está sendo usado reformado e está sendo usado e está ali para quem quiser visitar 

na entrada do parque quero ser bem claro na comunidade que me Assiste hoje para 

explicar o porquê que não foi usado este prédio para o trabalho com criança por que as 

leis mudaram os projetos há uma exigência maior hoje com criança colocar hoje 

crianças no parque deserto onde o morador é muito distante dois promotores de Justiça 

desceram que era inviável projeto para atender crianças Por que quando se coloca uma 

criança em local distante deve sempre ter adulto para monitorar o que o projeto hoje 

com criança é na área urbana como se estivesse em família no concentrado com as 

demais pessoas e sem muito indicação eu já disse por duas três vezes nesta Tribuna errei 

de novo que hoje aquela casa não é aceita mais então por isso foi usado um prédio que 

está há 10 anos parado e sobre a cooperativa que os vereadores enche a boca R$ 33.000 

parece que é uma fortuna e a cooperativa não ganhou o caminhão do município é deles 

próprio e tem dois caminhões trabalhando Olha a extensão do município para dois 

caminhões trabalharam se não souber administrar e limitar os gastos RS 33.000 vire 

nada para ter três caminhões trabalhando na rua em uma cooperativa que tem efeitos 

mutirões final de semana para fazer a coleta até mesmo para lixo eletrônico coisa que 

não está no contrato eles fazem se a coleta para nós e uma empresa do interior de Santa 

Rosa ela vem e recolhe sem curso município Olha o que estamos tirando a nossa 

natureza dos nossos Rios das nossas praças para manter o meio ambiente o nosso 

ecossistema isso é um preço muito alto então se investir 3.000 nesse trabalho eu acho 

que o município é uma prioridade que ele vai investir corretamente trabalho esse final 

de semana fazendo mutirões nos bairros conscientizações acho que a cooperativa está 

fazendo um ótimo trabalho.” essa foi sua colaboração TRIBUNA POPULAR: Uso 

deste espaço pelo Senhor Igor Silva de Bearzi, representante do Sindicato dos 

Engenheiros do RS. Saudou a todos. Essa foi sua fala; “primeiramente quero registrar 

que fala em nome do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul e enquanto 

Trabalhador na Emater é uma satisfação estar aqui nessa casa onde o longo de 26 anos 

de história do escritório Municipal em Nova Santa Rita estivemos realizando atividade 

de capacitação e organização Rural dos agricultores do município e população geral 

nesse sentido já nos coloco à disposição desta casa para ouvir as demandas cada vez 

mais e também relatar um pouco do nosso trabalho no município aí matéria no início de 

2019 sofreu um corte de 25% em seu orçamento desde o início do ano um grupo de 

trabalho do governo de Eduardo Leite coordenada pelo secretário de educação de 

agricultura Covatti filho estudo mudou a configuração jurídica da Emater com tudo vem 

sendo realizado sem a participação dos trabalhadores na empresa recentemente foi 

apresentado ao governo do estado Diretoria da empresa uma proposta na básica que 

exclui 23 cláusulas e altera outras 19 no nosso acordo coletivo retirando direito 

adquiridos estimados vereadores vou relatar um pouco o que significa o trabalho de 
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matéria no município e no estado mais de duzentos mil famílias camponesas 

agricultores são assistidas pela Emater todo ano os agricultores familiares e camponeses 

representam 80% das pessoas preocupadas com agricultura no campo sendo 

responsáveis pelo 70% do que comemos esse segmento da Agricultura produz um 

impacto determinante na economia dos Municípios em especial nos municípios menores 

dinamizando a economia do Estado como um todo através das extensões e cadeias 

produtivas agroindustriais sem dúvida a prestação de serviço de extensão Rural pública 

gratuita e continuada é fundamental para a geração de renda e garantia de qualidade de 

vida no campo ainda mais importante diria eu imprescindível é a promoção do 

imperativo desenvolvimento Rural sustentável promovido também pela Emater para que 

se desenvolva um processo de organização Rural acesso a direitos promoção do bem-

estar garantia e geração de renda Resgate valorização cultural e colonização da 

agricultura e assessoramento a conversão agroecológica visando a produção de 

alimentos saudáveis Ah e matéria fundamental entre todas as outras a extensão Rural 

garantida através da Emater aonde o papel imprescindível O que é amplamente 

reconhecido pela população Gaúcha por tudo isso acredito que a Sociedade Gaúcha seja 

por laços próximos ao campo e aos agricultores e agricultoras seja por reconhecer que 

esse segmento da economia por esse setor deve receber atenção do Estado tenho 

convicção que o povo Gaúcho considera e defende A Emater como instituição única e 

imprescindível na vida do Campo o Rio Grande preocupado com a vida das pessoas 

cuja economia está a serviço da bem-estar e qualidade de vida tanto no campo como na 

cidade sem sombra de dúvida é reivindicar o fortalecimento da Emater e não aceitará 

qualquer retrocesso do serviço garantido pela extensão Rural oferecida pela nossa 

empresa visando subsidiar o posicionamento dos vereadores Quero trazer aqui alguns 

elementos sobre a configuração jurídica atual da Emater em 1955 foi fundada a 

associação que a partir de um termo de cooperação com Emater fundado em 1977 

formam um órgão oficial de prestação de serviço público e assistência técnica e 

extensão rural no Rio Grande do Sul tanto as caras Conta aí matéria são pessoas 

jurídicas de direito privado reconhecidas pelo Estado e pela união como prestadoras de 

serviço público e reconhecidos como filantrópicas a partir de 1977 foi com esta 

configuração jurídica financiada por recursos advindos principalmente do Estado mas 

também dos Municípios e da União dirigida por mais diferentes siglas partidárias que 

governaram o Rio Grande do Sul desde 1955 queima a terra se tornou uma empresa 

fundamental para o município e para o Rio Grande do Sul e uma referência Nacional em 

extensão Rural defendo a agricultura familiar e camponesa os assentados da reforma 

agrária os pescadores artesanais todos os públicos que contemplam agricultura familiar 

e camponesa como fundamentais para o desenvolvimento econômico Social e 

Ambiental do campo e da cidade do Rio Grande do Sul é que lançamos a campanha 

SOS materna essa campanha defende a configuração jurídica atual da Emater o caráter 

filantrópico os nossos serviços a necessidade de maior aporte de recursos a sustentação 

dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da Emater que com doação desempenho 

de melhor forma possível trabalho para qual se tem vocacionados acredita estar aqui 

traduzindo um pouco o sentimento do trabalho dos vários colegas que passaram pelo 

escritório Municipal em Nova Santa Rita do Gabardi, Paulo Borges, Henrique, Sônia, 

Sandro, Luana, Reginaldo, Miriam, Jairo e agora eu e Carol peço que foi encaminhado 

para esta casa um pedido de assinatura pelo conjunto dos Vereadores de Moção em 

apoio A Emater peço que os vereadores assine essa Moção de apoio A Emater e fico à 

disposição para ouvir cada vez mais esta casa quero dizer nesse minuto que me resta um 

pouco de sentimento que eu tenho de trabalhar em matéria é um privilégio de trabalhar 

sou filho de agricultor familiar na minha formação como engenheiro agrônomo me 



                                                                                                                                                                                                                                                                      13 

identifiquei para se formar e para trabalhar para esse setor da agricultura e é um 

sentimento meu e do conjunto dos trabalhadores da Emater das mais diferentes 

categorias que a gente está realizando um trabalho social que estamos trabalhando para 

o desenvolvimento Rural do campo e que está atendendo aquilo que nos vocacionou 

aquilo que nos motivou a estudar e o que nos motiva a trabalhar e nesse sentido a 

melhor das energias que nós temos é dedicada ao trabalho na Emater no município no 

estado no Centro de Treinamento no regional em todos os espaços por onde passamos 

Quero agradecer imensamente a todos aqueles vereadores que assinaram e que vão 

assinar a nossa Moção que era agradecer aos vereadores e situação ou oposição todas as 

siglas que assinaram essa Moção e dizer que o que significa é a defesa da Emater 

portanto lutamos por ela em defesa da agricultura Familiar e camponesa vida longa A 

EMATER obrigado. 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 Mateus Onuczak Marcon, 

Presidente. 

Vereador Leonardo de Souza Vieira, 

1º Secretário. 

 

 


