
     

ATA Nº 001/2020 – 1ª SESSÃO ESPECIAL – POSSE MESA DIRETORA – 

02/JANEIRO/2020– Aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na sede da 

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, realizou-se a Primeira Sessão Especial para Posse 

da Mesa Diretora 2020, do quarto ano da sétima legislatura, em cumprimento ao artigo doze, 

parágrafo terceiro, do Regimento Interno, deste Poder Legislativo. Compuseram a mesa o 

presidente do Poder Legislativo no ano de 2019 vereador Mateus O. Marcon, Prefeita de Nova 

Santa Rita Margarete Simon Ferretti e Deputado Federal Dionílso Marcon com a presença dos 

vereadores Alexsandro Ávila, Antonio Carlos Alves, Jocelino Rodrigues, José Rosales, 

Leonardo Vieira, Renato Machado e Paulo Vargas.  O representante do 3º BSUP Tenente Cabral, 

o secretário Municipal da Saúde Célio Piovesan, Secretário Municipal do Trabalho, Cidadania 

e Assistência Social Paulo Scalcon. O vereador Mateus O. Marcon – Saudou a Prefeita 

Margarete, Deputado Federal Marcon, futuro presidente Vereador Gugu, vereadores que faziam 

presente, secretário Célio, secretário Paulinho. Falou que era uma honra passar a presidência da 

Câmara de Vereadores para o Vereador Gugu o qual era muito atuante na nossa cidade. 

Salientou que conheceu ele como cobrador de ônibus quando fazia a linha da escola Nova 

Sociedade a COOPAN. Falou que sentia  muito orgulho de ter votado nele e que tinha um bom 

trabalho, e essa câmara precisa de muita responsabilidade e isso ele teria, vai ter que tomar 

medidas duras, mas  acreditava que ele tinha capacidade de toma-las, e também comentou um 

pouco do  ano que passou, onde  tive a honra de ser o presidente mais jovem no municipio e 

presidente mais jovem do Estado, também teve a honra de ser o Prefeito mais novo da história 

do município. Salientou que teve a honra de conseguir no final do ano instalar para ser ao vivo 

as Sessões da Câmara pelo Facebook, onde mais uma vez entrava para história do município.  

Disse que sempre trabalhou aqui com muita transparência sempre escutando todos os 

vereadores e queria dizer que também um dos principais projetos que terminamos aqui e que 

também  gostaria que a Prefeita terminasse no executivo, pois tinham acabado com o fim das 

diárias para vereadores fazerem curso no município de Nova Santa Rita, salientou que  foi uma 

grande conquista não para os vereadores, mas sim para a população de Nova Santa Rita  e com 

isso pode sobrar mais dinheiro para o município para posam  investir ainda mais. Agradeceu a 

todos e desejou um feliz Ano Novo. POSSE: O vereador Mateus O. Marcon convidou a 

vereador Jocelino Rodrigues para o ocupar a cadeira de Presidente da Câmara Municipal de 

Nova Santa Rita e a declarou empossado no cargo para o exercício do ano de dois mil e vinte. 

O presidente Jocelino Rodrigues convidou o vereador Leonardo Vieira para assumir a cadeira 

de Vice-Presidente da Mesa Diretora e o declarou empossado; convidou o vereador Mateus O. 

Marcon para assumir a cadeira de 1º Secretário da Mesa Diretora e o declarou empossado; 

convidou o vereador Ildo Maciel da Luz  para assumir a cadeira de 2º Secretário da Mesa 

Diretora e o declarou empossado. COMISSÕES: De acordo com o artigo 36, parágrafo 2º, do 

Regimento Interno, a composição das Comissões Temáticas é firmada na primeira sessão de 

cada ano, e a sua formação está prevista de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento 

Interno, tendo sido observado o pluripartidarismo de que trata o artigo 23, parágrafo 2º, do 

Regimento Interno desse Poder Legislativo, não havendo sugestões em contrário, ficou firmada 

a seguinte composição: Comissão de Constituição e Justiça, conforme artigo 37 do Regimento 

Interno, para presidente e membros respectivamente os vereadores Mateus O. Marcon, Ildo 

Maciel da Luz e Renato Machado; Comissão de Finanças e Orçamentos, conforme artigos 38 

ao 59 do Regimento Interno, para presidente e membros respectivamente os vereadores Rodrigo 

de Oliveira Aveiro, Paulo Ricardo de Vargas e Guilherme Mota; Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cidadania e Segurança Pública, conforme artigo 

60 do Regimento Interno, para presidente e membros respectivamente os vereadores Leonardo 

Vieira, José Rosales, Antonio Carlos Alves e Alexsandro Ávila de Souza; Comissão 

Representativa, conforme artigo 43 da Lei Orgânica Municipal e artigos 61 e 72 do Regimento 

Interno, para presidente e membros respectivamente os vereadores Jocelino Rodrigues, , 

Alexsandro Ávila de Souza, José Rosales, Mateus O. Marcon e Leonardo de Souza Vieira. A 



     

cerimonialista passou a palavra para o Vereador Alexsandro Ávila - Saudou a todos que se 

faziam presente nesta noite, saudou a Prefeita Margarete e o Deputado Federal Dionílso Marcon. 

Disse que naquele dia especial queria primeiramente agradecer ao presidente Mateus que fez 

um belíssimo trabalho nesta Câmara junto com a sua equipe, o Silvestre e demais pessoas deram  

todo esse suporte para que eles pudessem fazer um bom trabalho em prol da Comunidade e hoje 

saudava o novo presente Gugu,  vice-presidente Leonardo, 1º secretário Matheus Marcon, 2º 

secretário o Lebrão. Disse que particularmente já tem uma amizade muito forte com o 

presidente, e que admirava ele desde o primeiro dia de câmara, pelo seu posicionamento, pelo 

seu caráter. Então fez com que toda a bancada do PTB votasse nele, dando um voto de 

credibilidade pelo trabalho, pela dedicação, pelo vereador Gugu então mais do que merecido 

hoje um vereador novo de primeiro mandato, no quarto ano da legislatura da câmara para 

mostrar para que vinha e tinha a certeza que teria muito para mostrar, para oferecer para nossa 

comunidade, para essa Câmara de Vereadores, pelos funcionários, para estes vereadores falou 

dava una saudação enorme e tenho certeza que os demais vereadores que estão compondo essa 

mesa também tinham  todo o seu  respeito e sua admiração e tinha a  certeza que iria dar tudo 

certo, pois era um ano de muita renovação, de história e de firmeza na Câmara de Vereadores 

uma saudação a todos, boa noite. Vereador Antonio Carlos Alves -  Saudou a prefeita 

Margarete, também nosso Presidente Gugu amigo de longa data, também o nosso colega 

Vereador Leonardo, nosso Deputado Marcon e o nosso colega vereador Mateus Marcon 

agradeceu pela parceria e pelo respeito que tiveram neste ano da sua presidência casa, saudou 

a comunidade aqui presente, assessores,  todos aqui neste final de tarde, Disse que não poderia 

deixar de vir aqui dar seu apoio, minha homenagem a essa nova mesa diretora e desejar um 

bom trabalho para o vereador Gugu e para todos seus colegas de mesa e agradeceu a cada um 

nessa tarde, obrigado. Vereador Jocelino Rodrigues - Saudou a todos e era  com muita alegria 

estar ali compartilhando com amigos esse momento que ficaria marcado na vida de todo ser 

humano, principalmente para aqueles que amam e se dedicam à política, Isso era uma conquista, 

disse que sabia que muitos estavam de férias, outros de recesso, e poderiam estar em casa com 

suas famílias, mas estavam ali compartilhando essa Conquista, esse novo passo que estavam 

dando. Disse que ficava muito feliz em compor a mesa com o Vereador Leonardo junto com o 

Vereador Mateus Marcon, Ildo Maciel que por um fato particular hoje não pode estar aqui 

presente conosco, gostaria de estar aqui, mas infelizmente não pode estar presente. Agradeceu 

ao Deputado Marcon por tudo que tinha feito por nossa cidade. Falou a prefeita Margarete do 

seu trabalho, pela admiração que tinha e que o povo também tinha pela sua pessoa, e dizia isso 

como vereador. Falou que como presidente e que junto com a mesa diretora serão e farão sim, 

um trabalho muito sério e junto ao executivo para servir a comunidade, aqui não é direita ou 

esquerda, ali estariam todos juntos para fazer um bom trabalho para que no final de 2020 quem 

seja o vencedor seria povo. Então ficava agradecido a todos que lhe apoiaram e votaram para 

assumir a Presidência. Ressaltou que a sete anos que um presidente não era eleito por 

unanimidade, então é um tabu quebrado e eu ficava muito lisonjeado, muito agradecido pela 

confiança dos colegas da casa por trem depositado em sua pessoa. Agradeceu a todos. Vereador 

José Rosales - Saudou a todos e a todas. Saudou o Deputado Marcon, Vereador Leonardo, 

Prefeita Margarete, Vereador Mateus, Presidente empossado, demais vereadores e autoridades 

presentes o secretário Célio e secretário Paulinho. Disse que neste momento solene onde estava 

começando o ano e tinham que fazer sim uma reflexão do ano que passou onde achava que 

tiveram um saldo positivo do nosso trabalho. Ressaltou que recebiam muitas bastante as críticas 

e tinha que buscar algo bom, pois foi  assim que havia trabalhado durante  este ano que passou 

com muitas críticas, mas quanto mais crítica, mais vontade de se trabalhar e era assim que 

tinham que fazer, estava dizendo isso porque mesmo assumindo por um período a cadeira do 

Vereador Jair, mas não havia deixado  o trabalho e se dedicou com muito afinco neste ano e foi 

um dos  vereadores que mais proposições trouxe para essa casa, foi o vereador que mais projetos 

de lei apresentou, foram 21 projetos de lei apresentados por este Vereador, então por isso digo 



     

que fizemos um bom trabalho neste ano que passou. Agradeceu ao ex-presidente Mateus pela 

condução dos trabalhos, pela sua dedicação, por sua maneira de trabalhar e a gente sabe que 

temos que trabalhar na parceria, trabalhar com dedicação, com transparência. Desejou a nova 

direção a nova mesa diretora que compõem esse ano e falou ao  vereador Gugu que não era 

fácil, sabia que  vereador de primeiro mandato e como quando foi presidente dessa casa no 

primeiro ano do meu mandato assumiu essa casa e sabia que tinha que trabalhar com dedicação, 

com imparcialidade, para buscar a unidade dos vereadores da comunidade, do executivo, é 

assim que se fazia o trabalho voltado para a nossa comunidade que o objetivo fundamental é 

trabalhar juntos unidos pela comunidade. Desejou para o novo presidente um bom trabalho que 

seja dedicado, e que faça esse trabalho o melhor possível com imparcialidade, transparência, 

sucesso no teu trabalho e um grande abraço. Vereador Leonardo Vieira – Saudou a todos. 

Disse que era um tanto interessante Gugu aqui nessa Tribuna agora dia 2 de janeiro de 2020 me 

lembrando do nosso batismo dia 27 de fevereiro de 2017, foi aquela questão do transbordo né, 

e nós vereadores de primeiro mandato, Aquele frio na barriga e o estômago começou encolher, 

e é isso o que eu sinto hoje, esse frio na barriga de poder estar junto contigo nessa mesa te 

assessorando como vice-presidente, o Mateus e o Lebrão. Falou que era muito gratificante saber 

que desde lá a vinham trabalhando, fazendo um trabalho sério aqui. Agradeceu a sua assessoria, 

as pessoas que trabalhavam diretamente com ele eram pessoas comprometidas com o trabalho 

com o povo e era para isso que tinha sido eleito assim como todos os vereadores, mas também 

eles tinham aprendido. Mencionou que eles a equipe em  comum iam para rua procurar 

demandas isso é sair do senso comum e procurar ter trabalho e ter resultado era assim que estava 

vendo a câmera hoje onde o  Mateus Presidente mais novo do estado inovou neste ano, onde  

hoje estamos sendo transmitido ao vivo e isso é muito bom até para que as informações que 

saem daqui de dentro após as sessões lá na rua não sejam distorcida. Disse que hoje o pessoal 

teria a oportunidade de assistir à sessão ao vivo e ouvir o que sai da nossa boca e como  

costumava dizer para quem o conhecia que  acreditem no que sair da sua  minha boca, pois 

quando  chegaram até vocês de que não foi saído direto de sua boca desconfie então. Falou que  

Mateus estava de parabéns por essa inovação e ali também saudava o Deputado Marcon a 

Prefeita Margarete que também lhe honrava muito de estar podendo fazer parte deste projeto 

nestes oito anos, nos quatro anos passado ele não estava aqui, nem o Gugu, nem o Mateus, mas 

alguns vereadores, mas lhe orgulhava muito poder estar ajudando e contribuindo para a nossa 

cidade, então desde já agradeceu a presença de todos um feliz ano novo com bastante saúde, 

paz e teimosia porque se a gente não for teimoso, pode ter certeza que se não insistir o negócio 

não vai, uma boa noite a todos um feliz ano novo. Vereador Renato Machado - Saudou a todos 

presentes a Prefeita Margarete, Deputado Dionílso Marcon, saudou os novos membros da mesa, 

Mateus como 1ºsecretário, o Leonardo como vice-presidente desta casa, o Lebrão como 2º 

secretário e o nosso Presidente o Gugu da Farmácia. Saudou o Presidente que estava saindo o 

Vereador Mateus Marcon pelo seu Trabalho, apesar de jovem, muito confiante, trabalhou 

corretamente sendo sempre muito honesto com os vereadores, procurando passar sempre 

informações do que estava acontecendo na casa, Parabenizou o Mateus, pelo seu trabalho, pela 

sua Juventude, pelo que fizeste representando muito bem como presidente legislativo, gostaria 

também de saudar os secretários municipais Paulinho sempre incansável secretário, também o 

Célio secretário da saúde, incansável secretário, Os colegas vereadores aqui presente, os 

assessores pelos belos trabalhos, aos funcionários desta casa, e as pessoas que estão nos 

prestigiando e dizer para vocês que foi frisado pelo vereador Gugu Presidente desta casa que 

faziam sete anos que não dava unanimidade na presidência dessa casa e isso mostrava um 

grande sinal, para ele quando foi eleito pela importância do comprometimento dos onze 

vereadores serem votados no Gugu da Farmácia para ser o nosso Líder maior do Legislativo no 

ano de 2020. Disse que até tinha brincado com ele onde falou que seria um bom sinal Porque  

sabiam que todo mundo que podendo escapar do último ano da Legislativa se escapava, pois  

porque parece que tem alguma coisa que geralmente não se reelege mas já passou a primeira 



     

barreira que é buscar um unanime. Com certeza pelo teu trabalho pelo que tu tens mostrado 

para a comunidade com cem certeza você vai quebrar mais este Tabu e eu quero te ver em 2021 

como Vereador aqui nessa casa, continuar como vereador ,você faz um belo trabalho como 

vereador no município hoje, somou muito para nós vereadores, Que é o vereador que busca 

bastante informações e gosta do que faz, busca a parte técnica do processo que avaliar todos os 

tipos de projeto, avaliar as finanças do município avaliar, enfim tudo aquilo que cerca a nossa 

cidade, portanto a bancada do PTB, eu o vereador Alex vereador Paulinho votamos no Vereador 

Gugu e votamos confiante, sabemos que o vereador Gugu vai fazer um belo trabalho, nós 

sabemos que não é muito fácil ser presidente do Legislativo, representar os 11 vereadores, mas 

tenho a certeza e convicção que o Poder Legislativo na mão do Gugu juntamente com a nova 

mesa Adeus com Leonardo junto com Matheus que já tem experiência com presidente junto 

com lebrão que também já foi presidente dessa casa vão conseguir fazer um belo trabalho, vão 

desenvolver A altura que a comunidade tanto espera, portanto gostaria aqui de Dizer para vocês, 

não tive oportunidade desejo para todos, um feliz ano novo para todos, bastante saúde pra nós, 

e muita vontade, muito trabalho para esse ano que iniciou, Porque para nós já começou os 

trabalhos 2020, obrigado e fique com Deus. Vereador Paulinho – Saudou a todos. Senhora 

prefeita Margarete Simon Ferretti, Deputado Federal Dionílso Marcon, Marconzinho 

carinhosamente chamado nosso ex-presidente do nosso legislativo, Leonardo nosso Vereador 

atuante, Gugu carinhosamente conhecido como uma liderança do MDB e nosso atual presidente, 

a vocês meu cordial Feliz Ano Novo, que essa posse A qual hoje tu assumi essa casa Legislativa 

de um município, onde requer um trabalho digno e sério. Nessa casa deixa Legislativa sabe a 

dor que somos nós da bancada do PTB quando escolhemos a sua pessoa para nos representar 

nesta casa Legislativa como nosso Líder maior, como o nosso Presidente desta casa Legislativa, 

para que faça do seu mandato aquilo que a comunidade Nova Santa-Ritense espera, que é 

legislar Frente aos anseios e as necessidades do Povo, honrando dia a dia a cada sessão, a cada 

projeto que entrar nessa casa, que a tua honradez como um homem, como Vereador e como 

cidadão de Nova Santa Rita tu o faça, e faça com dignidade e honra a sua caneta e aos 

ensinamentos do teu querido e falecido pai, na humildade do convívio que tive com aquele 

homem e contigo inclusive em 2008 em cima de um caminhão A qual esse Vereador hoje tu 

também comigo como Vereador alcançava o microfone em tuas mãos e não queria falar porque 

ainda era um menino mas já era um abnegado e hoje tem o poder de uma caneta para fazer a 

história dessa cidade e isso me honra de poder estar do teu lado a bancada do PTB ter votado 

na sua pessoa para que faça desta casa Legislativa um diferencial, que é honrar os anseios da 

comunidade Nova Santa-Ritense, muito bem falado aqui com imparcialidade porque sei que o 

teu caráter, a tua criação e a tua hombridade como Vereador e como presidente desta casa a 

partir de agora tenho certeza e tu vai fazer um bom governo, A ti Marconzinho que sai hoje  sai 

de cabeça erguida tive a honra de trabalhar neste ano de 2019 vi teu empenho e o quanto foste 

um abnegado, não abnegado pelo poder pois tu é um cara humilde e sempre nos escutou então 

fizeram um bom trabalho Sai de cabeça erguida, mas continua nessa mesa, e isso também nos 

honra Como 1º secretário fica o meu cordial abraço a nossa comunidade aos assessores ao meu 

secretário da saúde ao secretário da Assistência Social Paulinho Scalcon As autoridades e a toda 

comunidade um abraço de um feliz ano novo e que Deus Olhe para o nossa cidade e essa casa 

Legislativa estará sempre aberta à disposição seja de autoridades ou seja da nossa comunidade 

uma boa noite que Deus abençoe a todos. Deputado Dionílso Marcon - Saudou  todos e a 

todas. Saudou ao presidente da Câmara o Gugu que é assim que o conhecia a alguns anos, 

sobrenome Rodrigues, Juscelino Rodrigues tinha ficado sabendo hoje teu nome, mas se sinta 

cumprimentado, a prefeita Margarete, o vereador Mateus que foi presidente da Câmara onde 

dirigiu a fala  e disse: Mateus aqui não era como  pai, mas como militante do PT,  tudo aquilo 

que tu fizera nesta câmara se fosse eu fazer faria a mesma coisa então te digo isso porque aqui 

veio várias votações polêmicas e você conduziu certo e correto para defender o povo de nova 

santa Rita, e as leis aqui na câmara de vereadores, Vereador Leonardo vice-presidente, Vereador 



     

Renato, Vereador José Rosales, Irmão Toninho, Alex, Paulinho, Lebrão que não estava ali 

porque viajou para visitar a sua mãe, saudou os dois secretários, o Paulinho que faz muito tempo 

que se  conheciam e  agradeceu pelo seu  trabalho na Assistência Social, Célio da mesma forma, 

secretário da saúde, também quero lhe desejar uma força e boas melhoras para o teu pai que 

está lá em Erechim em momentos difíceis. Também prestava sua solidariedade com uma força 

de corrente ao nosso amigo Vanderlei que havia escapado de um acidente. Tinha certeza que 

ele ainda vira aqui junto conosco então nossa solidariedade ao nosso amigo Vanderlei que é um 

cara humilde, mas se dava com todos em Nova Santa Rita. Saudou o  Gugu e  disse que  aquilo 

que já foi dito de você aqui que tu entende, conhece, debate Tecnicamente os projetos também 

tem opinião política e é de uma família humilde, perguntei ao Leonardo porque Gugu da 

farmácia? é porque ele fazia tele entrega de moto, então você para sobreviver fazia isso, que 

era um trabalho, era cobrador de ônibus e ninguém nasceu político essa semana voltei e a Lurdes 

minha motorista, voltamos ontem tinha ido  visitar meu pai com 81 anos minha mãe tem 80 

anos criou 10 filhos e não conseguiu dar escola para os filhos. Disse que tinha a escola da vida, 

mas sei respeitar as pessoas, sei respeitar o passado das pessoas, sei respeitar por aquilo que é 

o ser humano, e assim Gugu  semana passada antes do Natal eu fui no encontro da Economia 

Solidária lá em Porto Alegre, tinha umas 150 pessoas, Associação de mulheres que trabalham 

com costura, artesãos, catadores de materiais reciclados, e uma senhora muito idosa do 

município de Pinheiro Machado lá no sul do estado veio e me disse Marcon muito obrigado por 

tudo que tu faz por nós. Disse que não precisa agradecer! Eu não tenho nada para te dar de 

presente, mas eu posso te dar um abraço Marcon? por tudo que tu defendes, os trabalhadores, 

os pobres, e o que você faz pelos catadores. E ali tinha o irmão Miguel que tu conhece Célio, 

Marista, olha Marcon você ganhou o melhor presente do ano, e é isso quando as pessoas vêm e 

diz: eu não tenho nada para te dar mas quero te dar um abraço, mostra que as pessoas por mais 

humilde que são, por menos que foram na escola, sabe reconhecer aquilo que as pessoas fazem, 

eu disse para ela e disse para as pessoas que estavam lá para mim não tem dinheiro que pague 

o abraço daquele e daquelas que eu sempre defendi ao longo dos meus seis mandatos que tenho, 

três como estadual e três como Federal, é a mesma coisa, tudo aquilo que eu fiz em Nova Santa 

Rita não tem como ver o futuro se as pessoas não vê o passado, e tenho certeza Gugu que tu vai 

olhar o teu passado para seguir em frente com este um ano de presidente da Câmara, e eu tenho 

orgulho do meu passado, eu tenho orgulho por aquilo que o fiz e estou fazendo aqui em Nova 

Santa Rita, Estou negociando eu e o Célio lá no Hospital Vila Nova para fazer cirurgia de 

cataratas e já foi empenhado o recurso para este ano que passou e logo vai ser pago para acelerar 

a fila de cirurgia de catarata que tem muitos aqui que tem  para fazer, faço isso porque tenho 

certeza que aqueles que não fizeram é porque ainda não tiveram condições, sabemos que as 

filas são grandes e faço isso porque sou um ser humano e sei da dificuldade que as pessoas têm, 

então quero dizer isso Continuo fazendo por Nova Santa Rita, como foi a liberação do recurso 

da estrada de Itapuí, Zé Rosales, que nós liberamos junto ao Ministro da Casa Civil, com apoio 

do deputado Nereu Crispim do PSL, não tenho vergonha de dizer quando a gente tem que 

conversar com outros partidos, podemos ter divergências políticas, mas devemos ter respeito, 

aqui foi unânime a eleição do Gugu, também fico feliz, porque sabemos que alguém tem que 

dirigir a casa, alguém tem que ser presidente, e que votar favorável não significa que vocês 

concordam com o Gugu, mas mostra que tem um sinal de diálogo, tem um sinal de ajustar os 

anéis, e quero dizer Gugu que pode contar comigo, tudo que eu posso fazer eu estou aí, eu sou 

o mesmo de 8 anos atrás Paulinho, que ia discutir com vocês Choque de gestão, dente na boca 

de quem faltava, fazer moradia Popular, fazer regularização fundiária, eu sou mesmo tenho 10 

dedo e 8 unhas são os mesmo de oito anos atrás, Sou o mesmo e quero continuar aqui Gugu 

junto com a câmera fazendo debate para Nova Santa Rita avançar cada vez mais, meus parabéns 

a toda mesa, Mateus tenho orgulho daquilo que tu fez aqui na Câmara de Vereadores, Feliz ano 

novo a todos, muito obrigado. Prefeita Margarete Simon Ferretti – Saudou a todos 

carinhosamente o novo presidente da Câmara vereador Gugu, Saudar os demais componentes 



     

da mesa, Vereador Mateus, Leonardo, Deputado Dionílso Marcon, quero saudar 

carinhosamente a esposa do Gugu, você também vai ter uma grande responsabilidade, é muito 

importante a família junto, quero saudar a cada um, cada uma que está aqui os assessores era o 

saudar os nossos dois secretário, o Célio que está fazendo um belo trabalho, hoje quando 

aconteceu o incidente com nosso amigo Vanderlei conseguimos rapidamente dar o atendimento 

importante para salvar sua vida dele, está em recuperação Graças a Deus, não foi nada muito 

grave, saudar nosso querido Paulinho, estava aqui olhando como estávamos mais novos aqui 

nessas fotos, Coisa boa que a gente tem história neste município, saudar os demais vereadores, 

suas esposas, Nossa querida Lourdes te agradecer pelo trabalho desenvolvido conosco aqui 

nesta cidade e dizer que momentos como Esses são tão importantes quando a gente relembra e 

ouve as pessoas falar, relembra a criação do nosso município quando tinha tantas pessoas 

dizendo não, nós tivemos uma visão de futuro junto com a com a comissão emancipacionista e 

hoje 27 anos está em franco crescimento, quero te dizer Gugu é tão importante que os 

vereadores cumpriram os acordos, um acordo assumido lá atrás se confirmou, E hoje tu és o 

presidente desta casa, quero dizer ao Vereador Mateus, te agradecer pelo trabalho, te 

parabenizar e dizer que essa casa este ano aprovou importantes projetos para o andamento e 

desenvolvimento da nossa comunidade e graças ao debate, que é uma casa de debate, é uma 

casa onde cada um expressa sua opinião, onde se consulta comunidade, e quanto mais se 

consulta à comunidade mais a gente acerta, então quero te parabenizar e Dizer que tivemos a 

grata alegria de poder deixá-lo assumir como Prefeito mais jovem do Estado do Rio Grande do 

Sul, isso foi muito importante, Pois é uma experiência para as pessoas que sentam naquela 

cadeira, é uma responsabilidade que a gente tem que ter, Parabéns Mateus a você, a mesa 

diretora e aos vereadores que estiveram este ano trabalhando em prol da Comunidade, quero 

dizer para o Gugu que é tão importante se todos pudessem um dia ser Presidente, porque no 

momento que se senta nesta cadeira, que se é gestor, se aprende muito, é diferente só discursar 

do que ter a caneta na mão e ter responsabilidade de tomar as decisões respeitando a legislação, 

Então  Conte conosco estamos abertos na prefeitura, teremos um ano atípico, é um ano eleitoral, 

então precisamos respeitar a legislação, Muitas coisas irão acontecer nos próximos meses e nós 

temos certeza que esta casa que é uma casa de debate, que é uma casa que quer ver Nova Santa 

Rita crescer cada vez mais, terá sucesso também com você como presidente, Conte conosco 

estaremos sempre juntos, quero saudar a toda a comunidade presente que nos assiste, 

parabenizar por essa inovação tão importante, do pessoal lá em casa assistir e ouvir o que os 

vereadores defendem, o que os vereadores estão falando, Quais as verdades que são ditas aqui, 

o que que de fato é o anseio da comunidade e o trabalho que é feito na casa Legislativa, quero 

te parabenizar Mateus Isso foi um grande passo que foi dado aqui, como tantos outros que foram 

dados pelos presidentes anteriores, como ter uma nova casa legislativa, Ter um espaço mais 

adequado para se fazer este debate, então quero dizer para todos que nós concluímos um ano 

de muito trabalho, um ano que tivemos algumas perdas importantes na nossa família, né 

Lourdes, mas isso só nos ajuda a ter mais força, de que nós estamos no caminho certo, de que 

estamos realizando o trabalho melhor possível para esta comunidade, frente a tantas 

dificuldades foi um ano muito difícil de se fazer a gestão financeiramente falando com cortes 

nas políticas sociais do governo federal e mesmo assim nós conseguimos encerrar o ano com 

recurso em caixa, com superávit, que podemos agora aplicar este ano o que sobrou do ano 

passado e fiquei tão feliz aqui de ouvir o ainda presidente, que hoje sai, e é secretário, que 

também vão nos enviar ainda da câmara um recurso para nós, que coisa boa, porque o recurso 

que vai pro Executivo ele volta em benefício para a própria comunidade, nós podemos Então 

como bem disse Deputado Marcon, fazer outras políticas que atendam as Necessidades da nossa 

comunidade que está crescendo muito e que cada dia tem um fato novo para gente resolver, 

tanto na saúde, quanto vaga da educação, quanto lá com o Paulinho na assistência social, o 

abrigamento de jovens que estão vindo aqui, acho que este ano tivemos alguns passos bem 

importantes e decisivos em nosso município, Eu agradeço muito a todos os vereadores pela 



     

oportunidade que tivemos nesta casa, Pela oportunidade de apresentar projetos, estamos sempre 

à disposição para atender todos os vereadores, explicar os projetos ou os secretários vindo até 

esta casa ou os vereadores vindo até mim, porque se nós estamos ocupando este espaço na 

cidade é porque nós estamos fazendo um trabalho para comunidade então nós temos que discutir 

com seriedade ver o que é melhor para o nosso ovo para isso que nós fomos eleitos trabalhar 

com respeito e aplicar bem ou recurso público Agradeço a todos que questão estão aqui a todos 

os vereadores sucesso na gestão e levaram um abraço bem apertado a cada cidadão e cidadã 

Desejando um bom ano com muita saúde amor da família Fraternidade respeito acima de tudo 

e assim nós seguiremos Aquele caminho que não que Deus nos deu nos ofereceu um grande 

abraço feliz ano novo e que Deus nos abençoe muito obrigado. Presidente Jocelino Rodrigues 

– Falou que era o momento de agradecer, e neste momento irei tentar terminar a minha fala, 

porque a gente acaba sempre se emocionando, mas que seja um ano novo a todos, que todos 

aqui tirem como exemplo, hoje a casa tem um presidente do Poder Legislativo  que é de um ato 

social, aqui é um presidente não é direita, nem esquerda, aqui é um presidente que acredita no 

povo, que acredita no Brasil melhor, uma cidade melhor, acredita no ser humano, e eu vou 

contar um pouquinho dos Passos que vieram até aqui, para que todos tenham ciência mas antes 

disso quero agradecer por me passar essa chave o presidente Vereador Matheus Marcon, meio 

milhão devolvidos para ajudar lá no executivo, para contribuir também para a câmara de 

vereadores fazer a sua parte, agradecer ao Deputado mais uma vez, dizer o respeito que eu tenho 

pelo Deputado e agradecer muito por você estar aqui hoje dividindo isso comigo, independente 

de sigla partidária, Hoje nem o presidente do meu partido não está aqui, mas hoje não são siglas 

partidárias, são amigos, é uma coisa diferente, então eu quero agradecer. Comentou que1983 

através de um ato social uma família havia lhe adotado. Quero lhe agradecer em 1993, Paulinho 

Scalcon, quando eu nem pensava em ser político e ainda uma criança, mas me lembro que o 

senhor foi lá em casa, o senhor Vereador na época, e buscou oportunidade junto ao meu pai para 

que fizesse o concurso público, que lhe tornasse um operário para poder dar uma vida melhor 

para mim, desde então eu luto por uma vida melhor, hoje Deputado, o senhor passou pelo que 

eu passei e estar aqui assumindo um cargo eletivo com a presença do filho ainda pequeno que 

não faz nem ideia do que era isso para ele, mas um dia ele saberá. Quero lhe parabenizar pelo 

filho que tens, porque em meio de tanta bagunça, a gente como cobrador de ônibus, seu filho 

ao lado do filho do vice-prefeito na época o Juca eram Grandes Homens, sempre educados e eu 

me orgulhava muito de fazer aquela linha junto com aquele pessoal do Nova Sociedade que 

sempre me trataram com muito respeito, agradeço  de coração de coração a família Lazzari e 

Passaia pode me chamar de puxa-saco pode me chamar do que for mas eu tenho um respeito 

porque lá atrás em 1994 quando a Agafarma se instalou eu ainda menino precisava esticar os 

pés para chegar ao balcão, lá atrás Jorge Passaia e Claudia Lazzari eles me diziam que eu podia 

ter uma vida melhor, e eu acreditei nisso, e eu nem tinha feito meus 18 anos, ansiosamente, por 

um ato social do Jorge Passaia, esperou eu fazer 18 anos a me ajudou a tirar a carteira e comprar 

uma moto e ser um dos primeiros motoboys aqui do município, foi através de um ato social que 

eu me tornei um motoboy, foi através de um ato social do vice-prefeito na época, o Senhor 

Antônio Peres Viana me indicou para uma vaga na primeira Agência de Correios de Nova Santa 

Rita, uma sementinha que nem ele sabia o que iria dar, mas ele plantou bem. e regou e eu sou 

muito grato também por este ato social do Senhor Antônio Peres Viana, sou muito grato ao Júlio 

da Rádio que na época ele era motoboy aqui no cartório e me indicou para iniciar a entrega dos 

protestos aqui do cartório, foi através deste a social, pois ele estava saindo para concorrer e eu 

acabei assumindo, e eu também fiz bom uso disso, através de um ato social, senhora prefeita, o 

irmão Toninho aqui hoje meu colega de trabalho me recebeu lá na Assembleia quando eu tinha 

a idade do meu filho para fazer escola dominical junto com seus filhos, através de um ato social 

eu tive amigos políticos que tinham muito mais experiência que eu tenho, como o sr. Elton Rosa 

que me deu muito apoio na época de 2008 também me ajudou muito, através de um ato social 

simples que a gente faz na vida de uma criança ou de um ser humano pode ajudar, quando o 



     

senhor Erci, aqui presente, fazia menos de um ano que ele estava morando no município, Vindo 

da Mathias, Hoje ele é presidente do PSB e eu estudava junto com seu filho, que hoje é meu 

assessor, eu tinha 12 anos de idade e ele foi passar o final do ano com seus familiares e eu com 

12 anos tive a responsabilidade de ter a chave da casa dele, alguém que ele conhecia há 6 meses, 

tudo isso é um ato social, A gente só tem a agradecer a Deus, agradecer a Deus pela saúde, 

agradecer a Deus pelas conquistas e a agradecer a Deus pela família, porque quando a gente se 

compromete com a vida pública o teu maior pilar é a família, é a esposa que houve bobagens 

na rua sabendo que não é, é o filho que é cobrado dentro do ônibus pelos colegas, é a mãe, é o 

pai e o irmão que é cobrado por ações que não é do vereador, então a família o nosso Pilar e eu 

sou grato por ter este Pilar, por ter amigos que foram em 2016 para rua sem ganhar um real e 

acreditando no meu trabalho, por esse monte de mãos que somaram para eu estar aqui com 

apoio de colegas, com apoio de amigos, com apoio de tantas pessoas, com o apoio de um 

gabinete fiel, parceiro, amigos, família, hoje me tornei presidente da Câmara. Prometo e garanto, 

sra. Perfeita que serei transparente com esta comunidade, prometo e garanto não puxar nem 

para um lado e nem para o outro, tenho esse compromisso junto a minha mesa diretora de formar 

este elo, de formar essa aliança entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o povo, e deixar 

aquela sala da presidência sempre aberta, porque esta casa é do povo, quem paga é o povo, e o 

poder emana do povo, estamos de passagem mas eu me considero e hoje eu sou um campeão, 

daqui uns anos meu filho vai ver a foto do pai dele aqui na história da cidade que acolheu ele 

lá atrás e com certeza ele vai sentir muito orgulho disso, então aqui eu fico eternamente grato a 

todos Que estão em casa assistindo, Agradeço a todos que através de um pequeno ato social me 

ajudaram e muito e me fizeram uma pessoa melhor e mostraram que eu podia ir mais longe 

então este ano novo que começa pratique diariamente um ato social, um ato social não é dar 

dinheiro, um ato social não é simplesmente dar alguma coisa, mas também é cobrar deveres, 

assim faça o bem e faça de coração, plante a sementinha do bem diariamente neste ano de 2020, 

cuide, regue, para que a próxima geração não só de políticos, mas de profissionais seja muito 

melhor do que a de hoje, agradeço a todos que passaram por esta casa, que eu aprendi muito e 

aprendo diariamente com todos os meus colegas de trabalho, porque aqui não faço, não farei e 

não tem como alguém fazer tudo sozinho, tudo isso foi feito com muitas mãos, se hoje posso 

dizer que se não temos diárias, que entramos com projetos é porque contei com apoio de 

vereadores, se hoje eu trouxe emendas parlamentares que estão aqui no nosso município é 

porque eu tive apoio de Deputado, Porque tive apoio do executivo, tive apoio de pessoas 

dedicadas na área da saúde, e em outras áreas, com toda essa equipe se eu tiver esse mesmo 

respeito, esse mesmo carinho, esse mesmo apoio, eu tenho certeza absoluta que um dia também, 

senhora prefeita, em um futuro poderei sentar naquela cadeira também, se for a vontade de Deus 

e do povo,  com certeza é a minha vontade, porque eu amo aquilo que faço, meu muito obrigado 

e um feliz ano novo a todos, obrigado! O Presidente encerrou a Sessão Especial de Posse da 

Mesa Diretora para o exercício de 2020 às vinte horas e cinco minutos. 
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