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ATA Nº 009/2020 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA – 12/MAIO/2020 – Ao decimo segundo 

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

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

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

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

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

GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato Machado / Verª. Ieda Bilhalva / Ver. Ildo Maciel 

da Luz / Ver. Guilherme Mota / Ver. Leonardo Vieira / Ver. Mateus Marcon / Ver. Rodrigo 

Aveiro / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino Rodrigues e Ver. 

Alexsandro Ávila. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Paulo Vargas / Ver. Ildo Maciel 

da Luz / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. Guilherme Mota / Ver. Alexsandro Ávila / Verª. 

Ieda Bilhalva / Ver. Renato Machado / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Mateus Marcon / Ver. 

Leonardo Vieira e Ver. Rodrigo Aveiro.  EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim 

nº 009/2020. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Ver- Leonardo Vieira- Saudou a 

todos os presentes, Eu trabalho no interior como todos colegas aqui sabem trabalho com 

vendas, está um clima muito tenso na cidade, eu como atendo comércio outros comércio 

para ti entrar tem que primeiro lavar as mãos, alguns adaptaram uma pia fora, passar 

álcool gel medem a temperatura esse método certo mais, por que que estou falando isso 

para vocês a gente anda na rua a gente anda com receio hoje dia 12 dia internacional da 

enfermagem os profissionais estão na linha de frente e eles muitas vezes tentem esses 

medos ele  sempre mesmo sabendo que ali podem estar não infectado Mas podem estar 

infectado mas esse pessoal que estão na linha de frente os enfermeiros os profissionais da 

área de saúde eles não tem opção porque eles optaram por ajudar as pessoas então, eu 

cheguei a falar fazer essa fala para chegar até eles porque eles deixam de conduzir essa 

família, para poder dar assistência às pessoas para dar o melhor e infelizmente muitas 

vezes os governos o executivo estadual, municipal, não dão o devido valor para esses 

profissionais, temos aqui nesta casa indicações para que seja dado em insalubridade a 

periculosidade para esses profissionais principalmente no nosso município a gente vê 

hoje , eu estive informações que esses profissionais ainda não ganharam Esse 

reconhecimento hoje a gente passa para uma pandemia Mundial são todos os países a 

maioria dos países passando por essa situação a gente tem que olhar para casa da gente 

também o nosso município eu vejo aqui bons profissionais engajados nessa causa 

infelizmente não estão tendo esse reconhecimento alguns talvez por alguma indicação 

mas a grande maioria infelizmente está desprovido desse benefício então só para 

acrescentar o Getúlio Vargas, em 1938 assinou um decreto que institui o dia 12 de maio 

o dia da enfermagem em memória a Ana Neri, que foi a pioneira da enfermagem que foi 

aqui em nosso país, mais não fica só no dia 12 de maio meus amigos, temos no dia 12  

temos uma semana para falarmos sobre a enfermagem, não é só no dia 12 de maio 

nós ,para falar sobre esses profissionais que estão na linha de frente principalmente nesse 

ano, porque muitas vezes, fora dessa época da pandemia que estamos vivendo quando 

você chega, mal numa unidade de saúde , o primeiro  atendimento é técnico de 

enfermagem é o enfermeiro causa  deles devemos sim novamente encaminharmos dessa 

casa o legislativo um pedido para  o executivo um reconhecimento a esses profissionais, 

essa é minha fala uma boa sessão a todos. Ver. Rodrigo Aveiro - Saudou a  todos os 

presentes, Eu quero deixar a nossa gratidão o nosso abraço, respeito só aqui do município 

a enfermagem os enfermeiros, enfermeiras enfim, todos aqueles da rede de enfermagem  

do Brasil afora, da mesma medida que hoje, saúdo eles mais todos os dias , uma matéria 

que diz que hoje o mundo é líder, de perdas de enfermeiros por esta doença , por a 

pandemia está a  assombrar a todos, em memórias de todos eles, eu quero deixar a nossa 

saudação, que Deus sempre lhe proteja na medida do possível não só como a todos nós. 
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Então mais uma vez quero agradecer àqueles outros profissionais da saúde todos aqueles 

profissionais da Saúde estão na linha de frente hoje, que se encontram no nosso país e o 

mundo.  Eu então quero colocar  aqui semana passada semana retrasada, tivemos algumas 

acusações a nossa posição colocando  que estávamos, alugando um prédio, aqui mais 

perto do centro gastando, um número, X valores, a mais dos cofres públicos, e não é 

verdade eu mesmo tive junto ao executivo para fiscalizar esta situação que está 

acontecendo nos devolver do centro de especialidade da secretaria da saúde e o prédio 

das farmácia e vamos realocar tudo no prédio, eu acho que mais que correto, e mais que 

justo da população que precisa para ter, uma assistência na área da saúde, que fique tudo 

centralizado, mais próximo sendo que a logística vai melhorar a questão,  do atendimento, 

uma resposta mais rápida esse prédio que está sendo locado é um valor bem menor que 

esses três aluguéis o que estão sendo pago onde o centro de especialidades, Secretaria de 

Saúde a farmácia vão-se locados no imóvel, só e também a dúvida de uma inverdade,  que 

foi colocado aqui, que estaremos doando um respirador para o município de Canoas, isso 

também não é verdade, o que está ocorrendo,  hoje a nossa referência a demanda junto o 

governo do estado, hospital de Canoas é que o município de Canoas assim é transferidos 

os recursos e as consultas  e especialistas para lá, para o município ,então esse respirador 

foi emprestado para o município de Canoas até porque nós não temos uma estrutura física 

para estar usando, para tá usando esse respirador ele precisa de exames mais específicos 

raio-x a gente não tem hoje aqui no município não teria, porquê o município ter um 

respirador aqui se não tem como usar para um caso de COVID-19 nossa referência vai 

ser enviada para o município de Canoas então mais uma vez eu quero agradecer e 

parabenizar deixar aqui minha gratidão e todo o pessoal da enfermagem .Ver. Jocelino 

Rodrigues - Saudou a todos os presentes, Senhor presidente e parabenizar em nome do 

partido republicanos, hoje os enfermeiros estão numa linha de frente e que sinceramente 

eu esperei no dia de hoje pelo tempo de obra que se tem que nós pudéssemos estar 

inaugurando aquela obra o complexo de saúde para que para que nossos técnicos e o nosso 

enfermeiros, médicos inclusive os médicos que estivesse embaixo no hospital de 

campanha passando frio e hoje passando um transtorno trocando lençol ali devido aquela 

umidade devido aquela situação infelizmente e quando falamos em dar insalubre em 

salubre, para técnicos ou enfermeiros, falamos apenas em desenvolver, aquilo que foi 

tirado, essa semana também, eu estive visitando a  obra Pastor Adão Michel, e da volta 

grande, à parte da volta grande da  questão do saneamento ali aquela obra está andando e 

logo na frente será asfaltada, mas existe um problema na Rua: Pastor Michel, é uma 

situação é um problema que, tem desse projeto que, eu sinceramente espero que o 

executivo e a  secretaria da SMUDE tenha uma atenção a esse  projeto, que de uma 

prioridade que a empresa que ganhou a licitação que ela não tenha que recolher o seu 

pessoal o seu material e seu os seus equipamentos de trabalho e depois tem que retornar 

depois de um tempo para  ser concluído a  Pastor Adão Michel, isso vai gerar um aditivo 

e vai gerar custo também, espero também que a Corsan tem a sensibilidade de aproveitar 

aquela  tubulação seca e antes mesmo de colocar o asfalto, vai lá e organiza se  a rede de 

água por que, o asfalto novo logo ali na frente,  vai estar , todo picado pela Corsan tenho, 

a certeza disso peço que a Corsan, peço que o executivo,  entre em contato com o 

responsável da pasta para seja feita essa a tubulação seca já está ao lado da rua, porque 

existe moradores do outro lado que seja feito isso, antes que seja colocado asfalto, porque 

antes que não seja picado o asfalto porque isso também é custo quero também, presidente 

ressalve essa questão, segundo o líder do governo, os prédios e o respirador quando 

falamos na questão dos aluguéis dos prédios se for comparar os três aluguéis, um aluguel 

aqui teremos, uma economia que, tem prédio lá embaixo, que a gente paga, 
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em torno de R$ 6.000,00 a R$ 7.000,00 que poderia ser realocados em vez de 

R$ 13.000,00 desse aqui também é economia, poderia ter continuado com um daqueles 

prédios lá embaixo porque ela será toda realocada. Vai ter problema! para quem trabalhou 

na farmácia sabe, que vamos ter e vamos sobrecarregar profissional, que é a questão da 

logística referente e é colocar o resto estoque do material hospitalar junto com da farmácia, 

a farmacêutica vai ter transtorno porque hoje ela tem, a farmacêutica a técnica as 

estagiária, hoje ela vai ter que voltar de novo aquela questão que ela vai ter que cuidar o 

material  hospitalar e o medicamento do estado o material do município não vai dar certo, 

não dava certo sobrecarregar  profissional é delicado,  essa questão tem que ser avaliado. 

E quanto ao respirador não sou profissional da área, não tenho qualificação da área , mas 

eu sempre fico com muita dúvida com o município, como o nosso município  não tem 

condições de oferecer isso mas quantos lugares os como, ribeirinhos conseguiram ter seus 

respiradores, e ofereceram esse atendimento a  eles, conseguem mas nós, com toda 

estrutura colada aqui e nós não conseguimos, um respirador que está aqui no município, 

desde 2014 foi emprestado para Canoas ,então é delicada essa, questão e o debate é longo. 

Desejo uma boa sessão a todos, muito obrigado presidente. Ver. Alexsandro Ávila -  

Saudou a todos os presentes, E hoje venho falar no espaço da liderança o dia internacional 

dos enfermeiros o pessoal da imagem do nosso município a gente vem lutando aqui na 

câmara que o poder executivo reconheça e valorize o trabalho tão importante e hoje e 

nesse dia eu  fui ali e para ver as condições que eles estavam ali por nesses dias todos ali 

ou município tinha avançado melhorado teria feito alguma modificação naquela estrutura 

para dar mais qualidade tanto por pessoal que está ali em linha de frente também para o 

pessoal que buscar atendimento mais uma vez a gente ver o descaso dessa administração 

ou diz respeito com  pessoal da saúde aquele pessoal que tá debaixo daquela lona  hospital 

de campanha que não tem nada que não tem exame não tem nada não dá para se chamar 

de hospital de campanha aquele pessoal que tá ali os enfermeiros os médicos os pacientes 

se precisar usar o banheiro eles têm que sair dali atravessar todo o pátio subir a rampinha 

e lá no banheiro no banheiro da biblioteca é lamentável ter que vir aqui e dizer isso aí eles 

não tem um banheiro ao lado porque ele passam uma cesso nesses dias de chuva eles tem 

que ir para lá e para cá para poder usar o banheiro Então nesses dias tão importantes vem 

aqui vários vereadores de elogiar hem face book mas eu acho que não é só elogiar, ah tem 

que reconhecer e valorizar quando se bota um nome para administrar, o nosso município 

que tem que assumir a responsabilidade de realmente tentar fazer o melhor é o que eu não 

vejo nessas de administração eu vejo usando as redes sociais e manipulando mentindo 

batendo palma na real se tu a situação atitude e realmente fazer não existe o complexo de 

saúde bem próximo aqui da  câmara todos passam a li  estrutura que foi feita já têm mais 

de três meses, ali podia ser um espaço que poderia ser usado para essas pessoas, que 

também já fiz indicações, vários vereadores já falaram, a comunidade vem clamando em 

redes sociais para ser usado aquele espaço ali, até agora nada. E aí além de reconhecer 

esses funcionários reconhecer os funcionários e dar os 40% insalubridade, por esses aí 

eles vão alugar prédios, aí querem vir aqui se justificar, na minha próxima fala eu vou 

falar sobre isso, não tem justificativa no momento o Brasil , está passando tudo isso , 

todos enxugando a máquina pública para investir contra, esse vírus tão poderoso que veio 

e a gente ver a falta de gestão dessas pessoas em pensar em alugar, prédio no momento 

desses em vez de valorizar os funcionários que tem usar a estrutura que têm um respirador 

fazer o possível e o impossível para usar aqui no nosso município, tem uma ferramenta 

que tem para aquela pessoa que tem que está chegando ali eu vou enxugar a máquina mas 

eu vou usar, mais é muito fácil, eu  empurrar para o município de Canoas, porque, eu não 

tenho condições nós temos como referentes que é o município de Canoas é referência vai 

ser referência até um ponto,  quando as portas se fecharem e quando a gente não puder 
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levar um paciente daqui para lá, porque lá vai ser um caos e aí cadê a nossa 

responsabilidade, cadê o reconhecimento  daquele pessoal, hoje que é o dia deles então,   

é lamentável ter que vir aqui e falar  ,falar brigar toda semana,  eu vou continuar brigando 

sempre,  vou falar referente a esse aluguel que , não menti nenhuma, vírgula, porque eu 

levo o meu trabalho a sério , vou explicar, detalhadamente sobre o aluguel desse, prédio 

novo e vou explicar desses três prédios, que estão entregando se vai ter economia. Ver. 

Guilherme Motta- Saudou a todos os presentes,  ainda que essa seção sabiamente 

limitada aos que trabalham nela estipulada pelo  mesa,  em casa pode acompanhar os 

nossos trabalhos dos legislativos, não nos refutando da missão que temos com 

responsabilidade com coerência e acima de tudo os princípios legais do nosso estado 

democrático de direitos pensando sempre na coletividade .Eu diferente dos colegas aqui 

citados importante  nos dias de hoje e tudo que tudo que passamos hoje na nossa na nossa 

sociedade que hoje no dia 12 de maio é o dia mundial do enfermeiro uma classe que já 

foi elencada a importância vários dos meus colegas edis e todos nós sabemos da 

importância do enfermeiro e de todos os outros profissionais da área da saúde técnicos 

médicos e aqueles que também que auxiliam na área da saúde como motorista auxiliares 

de limpeza fornecedores enfim toda essa cadeia que representa esse momento certamente  

área mais importante para a nossa sociedade, o inimigo está lá na rua e ele se chama 

Corona vírus, nesse momento de reconhecer a importância desses profissionais que 

vieram nos aqui fazer uma saudação muito especial a equipe do posto de Morretes que 

estão vacinando como eu sou do grupo de risco, eu fui me vacinar e levei minha filha, 

também podemos ver o quanto esses profissionais dedicados estão cuidando para seguir 

todas as orientações técnicas estipuladas pelas organizações mundiais de saúde órgãos 

que não a questionamento algum sobre as suas normativas técnicas mas também há 

momentos de nós refletirmos as dificuldades da classe pois sabemos só não só os 

enfermeiros mas os técnicos de enfermagens afins passam horas trabalhando devido a 

extensa carga horária maçante geralmente de 12 horas fazendo plantões, em momentos 

inclusive de festividades de aniversários datas comemorativas, longe da família ganhando 

pouco e com pouca valorização mas, como digo esse inimigo chamado corona vírus até 

a última utilização de hoje do Ministério da Saúde, nós já tínhamos 173.000 mil, infectado 

67.000 mil recuperado e ultrapassamos a faixa de 12 mil motos por que,  eu digo isso 

falando dos enfermeiros porque, eu digo isso existem estudos para , quem não sabe disso 

escutar com muita atenção , onde 70% dos profissionais da área de saúde infelizmente  

serão infectados diante da capacidade contagiosa que este  vírus  tem é, um vírus  muito 

leve e ele anda  e permanece por muito tempo no ar, eu digo isso porque quero encerrar a 

minha homenagem e aqui nós temos um colega  que é da área da saúde nosso, vereador 

que Paulinho e é essa homenagem serve para ele também que é um motorista.  

Verdadeiros heróis não é aqueles que salvam vidas, mas é aqueles que conseguem, salvar 

vida arriscando a sua.  Uma boa sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Ver. Renato 

Machado -  Saudou todos os presentes, vou falar sobre alguns pedidos os pedidos que 

tramitam nesta casa ao contrário dos executivos legislativo continua a atender ao público 

os vereadores continuam fazendo o seu trabalho diário e tentando buscar o anseio da 

comunidade, mesmo não tendo o contato direto conosco manda  e-mail fala pelo 

WhatsApp nos cobrando melhorias e aqui eu gostaria de começar pelo pedido que tramita 

na casa que é lá da Rua: Princesa Isabel, de Morretes, é um caso idêntico com o caso que 

está acontecendo na Adão Michel, que é um asfalto novo como não teve planejamento, 

cortando toda o meio da rua tirando o meio fio arrancando tudo eu acho que estão fazendo 

uma rede paralela, tá lá para quem quiser ver uma bagunça total na frente das casas, 

porque agora choveu vai piorar mais ainda, aí que, eu me refiro que falta fiscalização 

nessa hora tem que entrar a participação do executivo, que é fiscalizar e cobrar um prazo 
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emergencial, para que essa empresa possa não deixar a tirar quase um mês as pessoas com 

dificuldade de entrar em casa porque rasgaram beira do meio fio e fizeram   valos, tem 

que fazer rede paralela, está acontecendo, isso na Vasconcelos Jardim, fazem um asfalto 

novo, um dia depois cortam asfalto para fazer a rede da Corsan o fato que acontece na 

Vasconcelos isso, aconteceu lá na Princesa Isabel, quem quiser ir lá olhar lá na rua da 

Prainha tem o mesmo problema outra questão também, eu friso quanto ao legislativo 

trabalha nessa casa o executivo continua paralisado, vereadora Ieda sabe disso que a 

questão do meio ambiente a nossa RGE continua com a poda no município e fazendo a 

baderna, como fizeram da outra não vez cortando mais sim assassinando  as figueiras eles 

podem ? é uma coisa assassinar, é outra assim fizeram eu espero que a secretaria do meio 

ambiente possa fiscalizar!  e no mínimo fazer com que eles regulam os cortes o período 

e depois eles precisam fazer uma fiscalização, para que eles possam fazer umas podas 

organizada porque eles têm que ter organização a nossa  cidade está ficando uma casa 

sem dono, eles veem a Corsan que corta a rua deixa uma buraqueira, RGE vem aqui deixa 

até Sapotec ,cheio de galho atirado em cima das calçadas e cercas, pessoal tá te tirando 

lenha porque realmente eles vieram ali deixaram um monte de galho e foram embora e 

dentro do bairro tem umas situações iguais com relação a isso que nós precisamos cobrar 

a fiscalização do poder executivo, para impor então já que o município , está com essa 

equipe em resguardo para que eles não aprontem e fiquem fazendo bagunça na cidade. 

Eu gostaria de falar também da Rua :Rua Jardim, que é uma promessa de campanha da 

atual prefeita cobrada agora pelos moradores que encerra seus 8 anos de Mandato a rua 

do posto de saúde  uma rua bem larga que não está sendo e não vai ser contemplada , pelo 

que eu sei com a pavimentação com uma com a colocação de PAVS para aquela 

comunidade  que tem muita circulação de pessoas, mas não tem só coisas ruins também 

tem que setores que funcionam eu queria que deixar registrado que muitas das ruas 

iluminação queimadas e eu, passei todos os dados para o  Carlinhos, trocou todas as 

luminárias solicitadas pelo menos alguém no município fazendo por merecer o nosso 

reconhecimento, esse alguém é o Carlinhos da iluminação pública deixar registrado aqui 

nosso agradecimento e aos moradores quando o vereador, traz uma demanda ele não traz 

uma demanda do vereador  e sim da comunidade e aqui nós estamos entrando com vários 

pedidos nesta casa  e vários e de outros colegas vereadores com relação, até a vereadora 

Ieda, tem pedido são os quebra-molas do na frente do 3º BSUP que vai para rede que 

continua a situação cada vez pior que nem a situação dos buracos no asfalto onde tem 

lugares que tem 10 a 15 cm que afundou concreto que vai ao ocasionar um acidente é um 

local que passa muitos os carros pequenos e caminhões pesados , tem locais danificados. 

Verª. Ieda Bilhalva - Saudou a todos os presentes, Hoje é o dia internacional da 

enfermagem o que que nós temos para dizer para esses colegas funcionários públicos, 

tanto da rede Municipal Estadual, Municipal Federal da rede privada são as pessoas que 

estão linha de frente são eles que estão lá defendendo indo todos os dias para o seu 

trabalho para que nós possamos estar mais resguardados então esses profissionais já 

falado aqui por alguns vereadores, que antecederam a minha fala  não estão valorizados 

como deveriam realmente são pessoas que estão botando a sua vida em risco no dia a não 

só eles mais os técnicos em enfermagem, médicos as pessoas da  limpeza que são os 

funcionários que ficam no dia a dia com a limpeza dentro dos postos de saúde nos 

hospitais nos corredores tenho que parabenizar a equipe de Nova Santa Rita a todas as 

equipes aqui estão trabalhando assiduamente estão empenhados, fizeram as vacinações 

de todos os tipos casas tocada vacinar o dentro dos carros agora estão vacinando nos 

postos de saúde estão atendendo a comunidade da  melhor maneira possível poderiam ter 

condições melhores de  salário e isso a gente teria que pensar a nível Estadual a nível 

Federal que teriam esses recursos aqui vai minha homenagem a cada uma dessas que está 
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a linha de frente que muitas vezes a gente a gente fica vendo a vida pessoal deles que não 

pode abraçar seu filho que chega em casa pela porta dos fundos deixando a sua roupa na 

área de serviço outros muitos se isolaram estão em casas separadas por que tem criança 

porque pessoas que estão na área de da área de risco nas áreas de riscos nas suas casas 

tiveram que alugar apartamento separadas apartamento separadas ou estão em casas de 

colegas estão todos fazendo um sacrifício que não estão medindo esforços de maneira 

nenhuma e todo fazendo um sacrifício para que os outros possam  estar no isolamento 

social, eu então como vereadora, peço para comunidade a importância do isolamento 

social que as pessoas que possam fazer, e  façam para que os nossos profissionais que não 

possam fazer não só enfermeiro mas não só os da linha de frente da Saúde mas motorista, 

garis não falo dos garis mas nossos resíduos são recolhidos todos semanas normal é um 

serviço que não parou e que eles precisam também ser resguardados estão lá na linha de 

frente aqueles que podem, ficar em casa , fica em casa, o  isolamento social está 

comprovado que a única maneira que temos hoje no mundo no planeta para não pegar 

esse covid-19 porque não existe outra maneira não existe vacina, Não Existe remédio não 

existe nada comprovadas cientificamente, Vamos sim acreditar na ciência e na medicina 

que nós teremos com certeza o menor número de  pessoas cometida desse vírus. Uma boa 

sessão a todos. Ver. Jair Oliveira - Saudou a todos os presentes, Eu venho me deter aqui 

em primeiro lugar meu senhor presidente quero dar parabéns aos nossos enfermeiros e 

enfermeiras de todo o país e de todo mundo , não é só agora nessa essa doença que 

estamos enfrentando que estão à frente a perigo dessa doença questão a perigo e a 

vereador Paulinho, que está nos acompanhando hoje  estão enfrentando o dia a dia as 

dificuldade é atraso de salário que nós justifica o nosso município não tem esse problema 

eu quero  aqui dar os parabéns aos enfermeiros e os enfermeiros, de Nova Santa Rita e o 

pessoal em geral da saúde que vem lutando agora eu vou seguir na linha que eu assunto 

só acrescentar meus amigos e minhas amigas colegas vereadores e vereadoras, eu quero 

me deter  sobre a seca vereador Lebrão, do nosso município e do estado todo e aqui o 

pessoal que acompanha nós na rede social agricultores e agricultoras ou pequeno aquele 

que planta o pezinho de alface até o que planta o arroz tivemos uma perda em nosso estado 

tivemos uma perda irreparável no nosso município de Nova Santa Rita, vereador Lebrão 

e vereador Matheus, quem é agricultura que nosso município sabe quando eu estava à 

frente da secretaria muito correndo atrás vereador Lebrão, para amenizar um pouco seca 

nós montamos  em cima caminhão da prefeitura um pipa para poder levar a água não 

potável para o nosso gado nosso agricultor que tem nosso açude tem nos peixes nós 

chegamos uma marca um milhão e duzentos mil litros de água para mais de quarenta e 

três propriedades aqui no município aí nós temos mais escavações de açude limpamos 

açudes para água vir estava sujo mas de 30 a 40 , pessoas famílias que as máquinas 

trabalharam água potável é um problema sério no nosso município, eu quando estava à 

frente da secretaria o vereador Alex, e outros vereadores, me pediam ligavam para 

secretaria pedindo água e realmente a situação dos poços artesianos secando os  também 

secando não era só os de boca aí quando eu estava lá na frente, começamos atender esse 

pessoal com caminhão entre nós tínhamos contratado e hoje não é fácil contratar um 

caminhão qualquer, locação fazer um contrato bem feito o dinheiro público tem que ser 

bem usado quando eu saí de lá no contratamos mais um caminhão, hoje nós chegamos a 

mais 50 famílias atendidas com água potável mais 700 mil litros de água distribuída,  eu 

sei que não é tudo mas já vai amenizando famílias que estão com falta de água, nem tudo 

e nem todos são perfeitos e nem tudo se pode fazer, essa questão da seca não tem o que 

se fazer, mais agora graças a Deus ontem de noite começou dar aquela garoa durante a 

noite choveu e durante o dia, a gente fica preocupado sim a gente que anda pelo município 

os agricultores estou vendo gado  morrendo , peixe se batendo faltando oxigênio é triste 
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a onda recai tudo no consumidor, onde o preço aumenta, da carne , peixe, tudo hoje , vai 

aumentar  o hortifrutigranjeiro não é culpa nem do município e nem do prefeito nem dos 

vereadores dos secretários uma coisa que ninguém tem culpa é uma seca que tá dando e 

vai dar tomara que essa chuva ameniza um pouco é uns dados que nós passamos aqui que 

obtive essas informações na secretaria, executivo passando esses dados aqui agora que aí 

a gente espera que daqui para frente começa a amenizar essa seca aqui que é muito grande 

mas com essa chuva comece a melhorar e dizer que a secretaria está trabalhando, que a 

secretaria de obra está muito envolvida com a distribuição de água e o pessoal vai 

trabalhar. Eu quero dizer a presidente, quero lhe dar os parabéns e para os enfermeiros os 

guerreiros funcionários públicos do dia a dia que os que estão trabalhando. Uma boa 

sessão a todos. Ver. Paulo Vargas -  Saudou a todos os Presentes, uma honra voltar como  

muitos, colegas aqui falaram hoje é o dia internacional do Agente de Saúde Público todo 

aquele que está à frente da saúde pública, inclusive agora em função do covid19 que 

estamos todos temerosos Nova Santa Rita, é um município que ele não é uma referência 

infelizmente na área da saúde dependemos ainda de Canoas, mais os profissionais que 

trabalham são referências porque se fazem presente  ao desconhecido ,por que se fazem 

presente a uma tarefa tão arma tão desgastante emocionalmente diante da fragilidade que 

vivemos em nossa cidade não só no âmbito salarial o que um técnico de enfermagem 

ganha R$ 1.411,00 de básico me deparei com uma matéria aqui de Capela de Santana 

onde um deputado concedeu R$ 300.000,00 através de um ofício de Capela de Santana, 

para que fosse liberado junto ao Ministério da Saúde  300 mil real do PAB, do piso de 

atenção básica que nós temos aqui no município e recebemos mensalmente o PAB cabe a 

questionar ao executivo municipal, Porque até então já passou desde fevereiro e começou 

essa epidemia aqui no Brasil que que é uma pandemia a nível mundial e por que que não 

se investe no profissional de saúde no técnico de enfermagem principalmente que é o que 

está à frente desta causa os motoristas que trabalham em emergência que transportam não 

tô aqui puxando a brasa para o meu assado, mesmo porque , não sou beneficiado com isso 

porque eu não trabalha mais em área de emergência não estou mais à frente desse trabalho 

porque isso trabalhei por 18 anos, talvez hoje eu seja uma peça ouvir obsoleta diante da 

administração, porque até um onde eu pude contribuir com a minha saúde, e com o meu 

trabalho eu contribuí , hoje  eu não tenho mais condições para isso tô com quase 60 anos 

e não tenho mais essa habilidade que tem  esses jovens que estão aí, dando a sua saúde 

em troca do quê? do quê? Quando se recebe uma insalubridade se recebe uma 

periculosidade, porque se vende, por que se vende alguma coisa, porque o risco de vida 

quando se está correndo de vida não é porque a remuneração do dinheiro, porque você 

está correndo aquele risco quando você recebe uma habilidade, Porque tu está doente 

anda a tua saúde porque tu tá correndo o risco de insalubridade, porque tu tá no local e 

nova assim é um profissional da Saúde, hoje ele está à mercê de começar o seu plantão 

de manhã e à tarde ir para sua casa contaminado,  eu pergunto? o que executivo está 

fazendo para conseguir pelo menos ali a levantar a autoestima desses servidores, fica aqui 

o meu questionamento sobre a secretaria de saúde que tá fragilizada de humanização com 

servidores, fica aqui minha contribuição o meu abraço a todos os colegas que trabalham 

na Secretaria de Saúde. Obrigado. Ver. Jocelino Rodrigues -  Saudou a todos os presentes,  

veio falar um pouquinho a respeito do novo decreto do executivo, semana passada eu falei 

sobre a importância o comércio retornar porém com algumas ressalvas e alguns cuidados, 

ele voltou muito   devagar mas ele acabou voltando só que isso é uma engrenagem muito 

extensa as perdas que se teve não terá como se recuperar e também o executivo,  fica 

como uma sugestão reforçar a esse pessoal que está, vamos dizer sem fazer nada à mercê 

de alguma secretaria que poderia colaborar, quem sabe na fiscalização de alguns 

comércios, porque muito tristes se quando eu vejo um dono de um supermercado dizer o 
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seguinte, eu quero mais que esse  covid19 dura mais  90 dias porque eu estou vendendo 

como nunca, entristece muito ouvir do empresário quando ele é cobrado sobre essa 

questão de ao menos colocar na sua porta de entrada área que sua funcionária use  máscara 

e ele sair com a seguinte frase eu sou amigo do vereador ou de algum secretário ,onde 

para mim que sou vereador e fiscalizador que eu tenho obrigação de fazer isso, mais que 

também irá me partir o coração esse tipo de coisa chegar na frente do supermercado fazer 

uma publicação mostrando para o pessoal sobre aquela situação daquele dono 

supermercado, eu não quero mais do mesmo, ou seja tratar ou um empresário como se 

fosse, vamos dizer um cidadão que fez coisa errada um marginal,  por que não são 

empresário tem que ser tratado com muito respeito e para isso cabe  advertência e um 

costume que nós que o nosso pessoal de Nova Santa Rita ,já tinha aos poucos ou se não 

totalmente perder se comprar em Canoas ou buscar comércios em outros municípios, 

começamos a ter por que o começo  está fechado como algumas , ainda continua com 

muitas restrições alguns mercados, com muita restrições  e outras sem nenhuma o que 

que acontece o povo então começa indo buscar em Canoas e Esteio Sapucaia, ali na frente 

irá se tornar um hábito, abastecer mais barato porque ele vai supermercado mesmo que 

lotado mesmo com fila ele acaba pagando mais barato ele automaticamente esquece do  

comércio local, esquece da lojinha de roupa, ele esquece do cabeleireiro, da manicure 

entre outros serviços, que estão essenciais aqui para que as pessoas sobrevivem ele acaba 

buscando logo ali atrás quando tivemos os decretos onde todas as ferramentas eram para 

se manter fechada. o pessoal estava comprando em Canoas e entregando no município 

olha que absurdo, então peça ao executivo para colaborar, coloca um pouco mais de 

pessoas para colocar mais  fiscalização para que o comércio retorne e que não mantenha 

esse negócio do amigos do rei, vamos terminar com isso vamos fazer uma igualdade para 

todos estive estes dias , vendo em alguns municípios  vou citar exemplos aqui, como 

Sapucaia onde não importa o tamanho do comércio todos estão trabalhando mas todos 

com os devidos cuidados sem aglomeração todos com máscara álcool gel na entrada não 

entra mesmo se não tiver máscara e a multa é alta   ela realmente  vem, e não adianta, só 

advertência precisa colaboração de todos a sensibilidade do executivo quanto a isso para 

que as coisas volte a andar não normalmente a gente sabe que vai demorar um pouquinho 

mas com muito cuidado e colaboração de todos voltamos a Nova Santa Rita a andar. 

Obrigado presidente. Ver. Alexsandro Ávila -  Senhor presidente, Vou falar sobre as 

respostas dos aluguéis dos prédios que o líder da bancada PT vereador Pedal, falou  no 

início da sua fala onde se vereador que falou, que este vereador estava falando que não 

era bem assim, eu vou dizer para vocês, que era bem assim, sim!,  hoje a prefeitura está 

alugando um prédio novo no valor de quase R$ 13.000,00 aí o vereador disse para mim e 

para vocês que estão de casa acompanhando que vai a economizar que vai entregar três 

prédios tendo um complexo de saúde pronto para ser usado com mais de 30 peças assim 

que enxugar em momento de crise usar uma estrutura que tem, não se aluga nesse jeito 

não economiza nada a justificativa de três prédios que vão entregar aí diz para mim quanto 

vão pagar de reforma de cada prédio desse 30, 40 mil reais para reformar esse prédio 

entregar para o proprietário, isso é economia no momento de crise agora se entregasse os 

prédios e fosse para um complexo saúde que foi tá pronto para ser usado a mais de três 

meses, aí sim era fazer economia e trabalhar com responsabilidade com dinheiro público, 

agora alugar um prédio gastando R$13.000,00 e vai entregar três prédio vai gastar mais 

de R$100.000,00 para reformar esses prédios aí para entregar para o proprietário em 

condições e isso é economia, no momento desse que a gente pede que volte a dar 40% do 

pessoal da saúde, que volte que volte a dar os 40% para o pessoal da educação, que volte 

a dar o que tirar o pessoal de educação, agora nesse momento, aí vem falar para mim o 

que é uma maneira de economizar que o vereador, está falando errado de maneira 
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nenhuma eu acho que é falta de gestão de responsabilidade desse governo no momento 

desse o pessoal da saúde ali tendo um aluguel de barracão, onde é o hospital que eles 

falam gastando R$ 21.000,00 ou banheiro e todo R$ 21.000,00 mensal agora mais 13 de 

aluguel nesse prédio nesse novo que vão botar duas secretarias , três junto, a informação 

que tive foi três prédios vão ser entregue, agora o prejuízo que isso vai gerar no momento, 

aonde a gente tem que enxugar a máquina e direcionar o pessoal da saúde, se prepara para 

esse impacto ainda não chegou o nosso município esse não é o momento de alugar prédio 

esse não é o momento de verdade esse é o momento de assumir a responsabilidade  de 

fazer uma boa gestão usar o complexo de saúde o mais rápido possível, dividir aquilo ali 

para fazer usar para o pessoal de COVID19 de um lado aí sim botar o pessoal secretaria 

a farmácia aí todo mundo vai ser atendido no mesmo ambiente no mesmo complexo de 

saúde, cada um separado isso aí sim economia, isso aí é responsabilidade com dinheiro 

público, não vem aqui usar a tribuna falar em verdade reverter o quadro usar o vereador, 

que é o líder da bancada para trazer essa informação e levar para vocês e os economia não 

se faz assim em verdade com dinheiro público alugar um prédio nesse momento entregar 

mais três vídeos em endividar município, porque vai ter que fazer a reforma de prédios 

vamos falar bem a nossa língua bem o português bem o jeito que o povo tem que ouvir é 

falta de responsabilidade dessa administração brincando com dinheiro público no 

momento tão sério nós município estamos passando um bom pensamento a todos. 

ORDEM DO DIA: VETO: Veto Total a Emenda Modificativa ao §3º do Art. 116 do 

Projeto de Lei Nº 002/2020.Veto Rejeitado por 7 X 4. Veto Total a Emenda Aditiva ao 

Artigo 2º do Projeto de Lei Nº 002/2020.Veto Rejeitado por 6 X 4. Veto Total a Emenda 

Substitutiva ao § 1º do Artigo 124 do Proj. de Lei Nº 002/2020. Veto Rejeitado por 7 X 

4. INDICAÇÕES: Ver. Renato Machado - "No Sentido de que o Poder Executivo, faça 

recolhimento de galhos na rua Jardim nº 30, bairro Morretes”. Aprovada por unanimidade 

Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que a empresa Corsan, analise a possibilidade de 

fazer conserto asfáltico na avenida Santa Rita, em frente ao reservatório de água do 

loteamento Jardins, bairro Centro". Em discussão: Ver Leonardo Vieira - Senhor 

presidente, colegas vereadores, para contribuir com essa indicação aqui a gente tem um 

projeto, caminhada por essa casa penalizando empresa seja pública ou privada que faça 

algum tipo de corte no asfalto  ou estrada em fim que ela seja personalizada que esse 

projeto que a encaminhamos para o executivo tem um veto, que deve estar sendo votado 

alguns dias também porque vai ser para empresa privada, pública e não vai onerar gastos 

para município, bem ao contrário vai estar arrecadando para comunidade, assim  como 

esse corte que elas fizeram ali no perto do Hélio Fraga , Residencial Jardins , que tem 

causados tanto transtornos para comunidade principalmente à noite, peço aí aprovação 

dos vereadores e também já vou comentar sobre a segunda indicação, que desde 2017 da 

nova legislatura, eu tenho pedido um quebra-molas na Califórnia, próximo a escola 

Campos Salles, isso não é uma indicação do vereador é da comunidade tem uma escola 

ali logo após o asfalto da Rua: dos Pinheiros, vereador Paulinho, que mora próximo ali  

sabe, que tanto pessoal , que  sobe como desce muito rápido é perigoso para os alunos, 

desde 2017 falei com o responsável da pasta da secretária mas parece que a voz da gente 

não faz eco, assim como a pracinha da primavera se acontecer alguma coisa , esse 

secretário deve ser penalizado pela demanda da Comunidade. Aprovada por unanimidade. 

- Ver. Leonardo Vieira - "No sentido de que o Poder Executivo faça dois quebra-molas 

na rua dos Pinheiros, próximo a Escola Campos Salles, no bairro Califórnia". Aprovada 

por unanimidade. PAUTA: PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N.º 014/20 - 

PODER EXECUTIVO - "Altera a lei municipal n° 1358/17, que instituiu o rancho 

básico mensal para os servidores municipais de Nova Santa Rita". Dada a 2ª pauta. 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  Ver. Paulo Vargas - Senhores vereadores, contribuindo 
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com a fala do vereador Leonardo não é de praxe a gente fazer nessa pessoa do vereador 

críticas a de serviço da Corsan mas isso tem sido uma constante quando em Canoas quanto 

em Nova Santa Rita, a onde a Corsan Tem trabalhado ela tem arrebentando muito os 

asfaltos essa lei aqui do município se você vier esse veto vereador nós vamos derrubar,  

isso tem que terminar se faz asfalto fazem remendo prazer de quem faz mal feito ali na 

rua dos Pinheiros, a frente ao Colégio Campos Sales, tem uma cratera na frente do colégio 

que é grande para caramba fruto sua totalidade aqui tem sido uma constante tem sido a 

mesma coisa que na Vasconcelos Jardim com relação à manutenção das ruas nas no bairro 

Califórnia tem sido uma constante pessoal está sendo um bairro que foi esquecido 

realmente tem muitas ruas que não tem pavimentação e não tem dado atenção necessária 

a secretaria de obras aquele bairro com relação, quero falar aqui sobre a regularização 

fundiária estamos entrando com uma ação da rua da Veneza no beco que não tem 

regularização fundiária as pessoas não têm extensão de rede elétrica as pessoas chegam 

em casa quero tomar seu banho e tem que desligar tudo para conseguir ligar no chuveiro 

porque senão cai a rede e isso são de muitos anos, inclusive quando o Jair do Lot. Pop, 

era presidente desta casa, foi votado e foi aprovado regularização de extensão de rede 

nesses becos e até agora nada nós estamos à deriva neste município ano de eleição avalie 

a questão de como nós vamos nós vamos nos comportar diante das urnas, por que este 

governo tem 13 secretarias só para inchar e  gastar o dinheiro público face bem nisso é 

muito gasto com nosso dinheiro público com a nossa arrecadação botando dinheiro a vala 

e não fazem o que tem que ser feito outra coisa, eu quero comentar aqui a respeito das 

emendas parlamentares do pacto federativo nós temos o prazer aqui nesse município que 

seja Independente de partido, deputado federal Marcon, isso é uma honra para o 

município  que ele é um deputado federal que graça esse deputado que temos essa unidade 

básica de saúde construído a linha com emendas dele que, eu particularmente já fiz 

críticas daqui, a não ao deputado mas sim ao sistema do pacto federativo que o nosso 

dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul vai a Brasília e depois volta fatiada e os 

deputados trazem ao nosso município e os comprometi dentro desse deputados seja de 

acordo com esse sistema tem sido exemplar muito ele trouxe dinheiro para essa cidade 

temos que ter nós temos que pensar muito sobre esse aspecto também independente de 

ideologias partidárias deputado Marcon tem que ser feito presente se não fosse ele o que 

seria dessa administração que estaria hoje aí muitas horas que vocês enxergam aqui nesse 

município é feio é fruto de emendas que esse deputado trouxe com relação também ao 

dia de hoje que infelizmente é uma. Ver. Jocelino Rodrigues - Senhor presidente colegas 

vereadores, Eu espero não interpretar mal a mensagem que eu recebi e talvez a maneira 

que, eu me expressei  não foi bem clara quando eu falei a respeito de um decreto municipal 

que não foi crítica que foi uma de uma certa forma de um elogio que a semana passada 

que era importante retornar ao comércio ele retornou, quando eu falo de alguns 

comerciantes que falaram de alguns privilégios que eles têm porque conhece alguns 

secretários, eu não falei nomes de secretários e quando, eu falo que não vou para frente 

de comércios nenhum para fazer vídeos de outra forma, chamar atenção e falando sobre 

sugestão para o executivo e que coloque mais pessoas se assim necessário porque entendo , 

que a defesa civil está, sobrecarregada entendo,  tem outros órgãos que fiscalizam e 

precisam,  não foi desmerecer  nenhum profissional que estão à disposição do município 

nos últimos dias, nos últimos meses vamos dizer 24 horas disponíveis, mais daí eu recebo 

uma mensagem do então do nosso amigo, secretário Rodrigo Batistella, presidente! para 

o senhor se informar e ir a tribuna tem seis secretários fiscais trabalhando , por sinal 

excelente profissionais que jamais podemos dispensar, quatro fiscais tributários dois 

fiscais sanitários, sobre todas as lojas que foram fiscalizados, esses são alguns comércios, 

se puderes me colocar por escritos no papel essas denúncias que o senhor fez na tribuna 
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por  privilégio de fiscalização . Fiz e volto a dizer não citei nome secretário, preciso 

averiguar veracidade do seu pronunciamento  eu preciso  colocar em papel a minha função 

é fiscalizar e denunciar, a minha função é buscar junto ao executivo é sou pago para isso 

se tiver alguma dúvida  ao decreto eu coloco à disposição  com certeza estou aqui para 

colaborar, quero interpretar o secretário que nos assiste na Live , vou interpretar essa 

mensagem como uma  construção a disposição com os vereadores da casa e o presidente  

da casa e um Cala a boca se eu for em ter interpretar como, um Cala a boca o meu 

posicionamento, Gugu vereador o meu compromissos segue com povo independente, do 

partido  que estiver o voto que é certo, e o que é errado, eu não voto , sou desfavorável,  

esse é posicionamento que,  tenho e até o dia 31 de dezembro de 2020 eu continuo. Sendo 

vereador e presidente desta casa, depois disso caberá depois  ao povo me tirar dessa 

cadeira e o meus posicionamento segue sendo republicanos ou MDB  da minha linha 

sempre certo ou sempre correto, vou ter falha assim, mais vou ter a humildade, de vir na 

tribuna e me desculpar com aqueles que, eu possa vir ter errado , não sou perfeito e vou 

cometer erros também, sou um ser humano mais,  não quero e me nego a entender e ,quero 

ir para casa , penso que o secretário colocou a disposição ,colocou a disposição não uma 

cobrança por ser um partido da base ou não. Eu Sempre respeitei dentro do dever e 

também respeito republicanos que me acolheu mas a minha fala na tribuna e o meus 

posicionamentos isso conquistado com voto na urna , com aqueles que me apoiam então 

a gente deserta a forma, eu fico magoado com essa situação, espero ter interpretado do 

mal esta mensagem aqui então, desejo uma boa semana a todos.Ver. Guilherme Motta -  

complementados esta casa muito importante nesse final de sessão todas as falas os 

posicionamentos que foram colocados aqui e não me canso de fazer uma menção ao 

presidente Mateus, que instituiu as sessões ao vivo para mim uma ferramenta fantástica 

extraordinária que consegue chegar na casa de cada pessoa sendo ao vivo não tem edição 

não tem tomadas de áudios acaba por transmitindo com transparência e naturalidade, 

aquilo que todos nós queremos passar aqui defender e lutar evidentemente mais, eu tenho 

que fazer aqui uma justiça porque eu escutei nesta seção algumas  acusações ainda que 

leve mas ainda me deixou um pouco incomodado quando , escuto nesta tribuna que o 

vereador pedal foi usado eu não consigo me refutar de vir aqui e fazer a defesa do vereador 

até mesmo porque eu conheço o vereador Pedal, muito antes do vereador, ser vereador o 

esporte futebol que nós sempre participamos o Pedal habilidades melhor que a minha um 

pouco melhor, mais  nós conhecemos há muitos anos eu quero dizer, que o vereador Pedal 

fez um excelente pedal enquanto esteve à frente ao esporte menos ele acabou se eleger a 

vereador e tem tido posicionamentos coerentes e tem e tem posicionamentos que visam 

Tenho vindo aqui defender e colaborar com Vereador eu me sinto entendido quando um 

colega tamanho envergadura moral sendo tachado pejorativamente, eu recrimino e  foi 

taxado falando que estava defendendo a saúde a mais a de fazer justiça nesse município 

até porque o senhor como Vereador crítico e nas conversas que temos na que temos que 

somos colegas reservadamente fez várias críticas acentue as funções e eu também faço 

somos questões que achamos que precisa melhorar isso sempre vai haver porque não água 

ver no perfeito, assim como vereador Gugu, falou que um ser humano pode falar falhar 

na presidência assim como um ser humano prefeito é um ser humano falho assim como 

não há evidente aqueles que acertam mais e aqueles que erram, menos algo que não está 

sendo debatido aqui com relação à saúde sabemos sim dos problemas  de saúde é uma 

questão ação uma nacional que deve sim ser refletida ser organizada, repactuada após 

essa pandemia que nós passamos ser reavaliado as competências os zoneamentos qual o 

município tem capacidade de absorver outro sem fins uma readequação do SUS, será 

muito importante e necessário que vemos que o nosso país não está preparado para casa 

como tem hoje ,mais também não posso aqui posso dizer que todos os postos foram 



                                                                                                                                                                                                                                                                      12 

reformados foram comprados ambulâncias renovação de frotas por trocados que foram 

Graças também a colegas aqui que trouxeram emendas como MDB e outros partidos,   eu 

sempre gosto de dizer que a gente não deve cuspir para cima,  como o  fez pai do vereador 

pai  do vereador Matheus, não é do meu partido mas  faz excelente trabalho  Paulinho,, 

tem feito por esse município  e gestão se faz assim não achando que a cidade vai se 

transformar do dia para noite, é necessário trabalho e empenho uma boa noite a todos.Ver. 

Alexsandro Ávila -  Presidente, usa esse espaço aqui nas explicações pessoais para 

finalizar até fiquei surpreso gente da casa ,vereador Gugu, falando que recebeu  uma 

mensagem do secretário uma mensagem do secretário Rodrigo Batistella, pedindo para 

ele indicar qual seria os mercados ou a pessoa que estava sendo beneficiário ou vice-versa 

eu acho que um bom secretário e um candidato a prefeito não tem que ligar e perguntar 

eu acho que ele tem que caminhar na cidade e ver qual é o comércio que está trabalhando 

com medida de proteção e os que não estão ele se ele está à frente da secretaria da Defesa 

Civil, ele tem que estar ele tem que ser responsável, pelos atos dele, ele tem que fiscalizar , 

não tem que mandar mensagens ou perguntar ,como está tá , ele tem que ser o primeiro 

aí fiscalizar é um dever dele e desde e deixa a desejar e muito quando é cobrado por esses 

vereadores ou por mim e se ofende e se descontrola de uma maneira e fica uma pessoa 

irreconhecível e como deve ter ficado no pronunciamento do vereador Gugu, fez e não 

citou o nome de nenhum vereador e nem um secretário mais se vê que o secretário se diz 

com se descontrolou e mandou uma mensagem no período da sessão querendo tirar 

satisfação querendo levar alguma pressão sendo que é um dever dele ainda  mais ele 

querendo ser um futuro candidato a prefeito a nossa cidade lamentável eu ver descontrole 

do secretário mandando mensagens e não respeitando o período de sessão onde era o seu 

dever fiscalizar dá apoio para esse pessoal que hoje está aí defendendo trabalhando na 

Defesa Civil Alexandre Branco, dos parabéns pelo empenho pela dedicação e cobrou do 

secretário que deveria estar do lado dele trabalha amassando barro não pensando no seu 

umbigo porque tem uma eleição aí logo a friend sendo indo às redes sociais porque todo 

aquele trabalho que tem ao redor dele seja direcionado só ele , quando a gente é uma 

liderança e realmente quero fazer alguma coisa para ajudar a população a gente é linha de 

frente a gente mostra para a comunidade mostra e dá resultado a gente se doa para 

realmente a gente ser reconhecida e valorizando a aqueles que estão do lado da gente 

então como é seu dever que, já fui a sua secretária, numa sexta-feira o celular estava 

desligado porque tinha ido  pescar, isto está registrado, hoje se vê a falta de 

comprometimento do senhor perguntando para o vereador, qual é os órgãos que não estão 

sendo fiscalizados , é o seu dever fiscalizar é o seu dever amassar o barro conversar com , 

comerciantes e ver a melhor forma das  pessoas chegam ali e deter o atendimento pense 

bem, reflita e faça diferença se o senhor quer ser um candidato a prefeito o senhor tá 

deixando muito a desejar para nossa cidade se o senhor assumir um cargo para secretário 

o senhor deveria estar respondendo por três ou quatro secretária ,não  vai mudar o 

secretário do posicionamento daquele secretário ali porque extrema dou os parabéns para 

ele para o presidente do Republicano que o vereador Gugu foi para o partido e o partido 

a que está sendo bem representado por que esse vereador tem posicionamento e sempre 

vai estar do lado correto favorecendo a cada  cidadão do nosso município, secretário 

remanga as mangas e  vai trabalhar na secretária é isso que o senhor tem que fazer.   Um 

bom pensar a todos um boa noite. Verª. Ieda Bilhalva- Retornando então a tribuna , havia 

questionamento por parte do vereador Renato questionamento da qual a localização do 

meio ambiente vereador Renato e o quanto estava a secretária do meio ambiente fiz 

diversas reuniões com RGE e eles tem uma licença da ele então eles tem uma licença 

Estadual da FEPAM inclusive eles podem entrar em área de App e podar, eles têm essa 

autonomia para fazer podas o que  acontece se não tiver a poda falta energia e foi 
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consideravelmente diminuiu a falta de energia depois que começou ou esse processo de 

podas, eu inclusive me reunir com o diretor da RGE, a respeito de como se tratar se a 

poda de figueiras que a secretaria do meio ambiente dos técnicos do meio ambiente 

acompanhe assim eles porque eu reclamei que as podas extremamente drásticas eles vão 

lá podem drásticas mente estirão com Galhos inteiros da figueira pros não brotar aí eles 

me prometeram que nas próximas podas seria feito o acompanhamento e a fiscalização 

do meio ambiente, mas pelo que o senhor me falou ouvir mais podas de figueiras, ouvir 

outras portas o vereador falou,  a vereadora esclareceu que houve outras podas, esclarecer 

para comunidade que não é autorização municipal é FEPAM a autorização estadual , 

Nossa não é as coisas só pode ser nossa se Mas eles têm mas  eles apresentaram a equipe 

técnica vem com a licença em mãos da FEPAM, eu também não concordo com certas 

podas drásticas mas  é todo progresso tem um preço ambiental e esse é o preço que a 

gente paga antes nós tínhamos na cidade uma organização muito boa muito bonita 

maravilhosa mas o progresso veio chegou e nós estamos pagando esse preço hoje paga.  

obrigado e uma boa semana a todos. Ver. Renato Machado -  eu gostaria de acordar um 

pouquinho da vereadora  com relação a poda bem no centro de Morretes estão 

assassinando na Figueira ali que corta onde passa a rede aquilo ali jamais é uma poda eu 

considero poda e o considero uma coisa ali estão sacrificando lá na figueira até parente 

do vereador Guilherme que mora numa casa ali estão os galhos numa casa fizeram uma 

picada no meio da figueira ,eles não tão respeitando ninguém está fazendo o que quer esse 

é meu questionamento, eu concordo que tem que fazer a poda é necessária eu considero 

pode uma coisa mas não a destruição da árvore mas eu acho que cabe ao município junto 

FEPAM fazer uma  fiscalização do município junto  porque eu reafirmo poda , por que se 

é um morador que corta um galho, Deus o livre mas se  fazem o que querem e ninguém, 

faz nada não é verdade. Eu queria aqui também aproveitar a minha fala com relação para 

parabenizar o dia mundial dos enfermeiros, deixar o meu abraço as enfermeiras e as 

enfermeiros que a gente sabe a dificuldade que eles , estão longe de suas famílias, 

salvando vidas eu gostaria também de falar aos dois milhões e meio para criação do centro 

de administrativo do município que tá dentro dessa casa e nem uma pedra foi feito e nem , 

será feito previsto no orçamento que não vai ser executado, questão dos aluguéis,  vi na 

live no sábado de manhã ,programa do Luciano fecha-se três Imóveis e abri um só e dá 

uma diferença positiva no dinheiro não vai mudar nada vai fechar dois vai abrir um mais 

um superior igual aos três aluguéis mas eu tinha que me reportar aqui com relação às 

colocações que presidente Gugu, fez aqui , que o secretário nenhum tem autonomia, 

nenhuma querendo mandar nos vereadores e com  um tom de ameaça vereador, queria 

ligar para intimidar dar o senhor mas quero reforçar aqui o PRB, o posicionamento firme 

com certeza, nessa casa de não se eu não quero interpretar assim vereador se, eu não 

precisa se preocupar com que os outros pensam certo, correta, eu quero dizer aqui de usar 

a máscara é ruim as pessoas usarem, mas nós necessitamos e precisamos andar protegidos 

com relação ao comércio chega às denúncias todos os dias por lá pela alguns mercados 

das regiões não tão fazendo Vista grossa se é cliente antigo não tem como dizer o 

proprietário fica mas o cara é cliente há anos não vou deixar o cara entrar no meu 

estabelecimento e aí eu acho que é uma questão de conversa é preciso tem conscientizar 

eu acho que o município tinha que ter sim mas informativo orientar mais a população 

para que cortar o comércio não quer perder o cliente ele quer sim e conquistar mais fica 

ruim para ele não deixar o cara entrar no estabelecimento porque não está usando máscara, 

mas consciente dar sim um morador do que é necessário para nossa saúde não adianta 

preocupar comigo mas com as pessoas e isso nada mais justo que é ruim é ruim não é 

bom mas nós precisamos sim respeitar muito dar alguém chamar o fiscal para multar o 

comerciante caso contrário o comerciante que vai pagar multa não é o cliente não é o 
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objetivo de ninguém prejudicar alguém ou multar alguém é sim conscientizar criando 

mais informação criando um disque denúncia para que ajude as pessoas chegam 

terminador comum e quando,  falo isso eu tenho foi colocado aqui de aluguéis em fins 

que o poder executivo tem que ter sim ação  uma situação hoje na cidade está parada tem 

tanta secretada secretária sem ação nenhuma porque não estão tendo função nesse 

momento será que não é o momento de reduzir a secretaria Será que nenhum momento a 

prefeitura poderia diminuir alguns cargos de confiança cortar alguns regalias, diminuir os 

secretárias, isso sim ação, ficar quietinho fica quietinho. Ver. Jair Oliveira - senhor 

presidente, eu aqui atentamente, vendo a fala dos Senhores só quero fazer uma ressalva 

Vereador Gugu Se fosse eu e fui Presidente desta casa e recebi mensagem de várias 

vereador de gente da sociedade quando eu estava em sessão e não estou te condenando 

em nada e nunca vim aqui e questionei a mensagem fui pessoalmente conversar mas eu 

questiono no meu questionamento como a senhor lhe deixou em aberto amiguinho do rei 

e amiguinho de vereador , se tem dá nome  aos boi se eu tenho denúncia é do meu partido 

na minha prefeita eu vou lá e questiona, no momento o secretário  na conferência me 

mandou uma mensagem por ofensa a senhor tá triste, Acho que não foi por mal mesmo 

não tô aqui para ofender ,o secretário e, eu recebi tantas como eu fui presidente desta casa 

nessa cadeira que o senhor está sentado não estou questionando seu posicionamento cada 

pessoa cada Vereador tem um funcionamento aqui logo na fala do vereador Renato, o 

senhor corrige às vezes não tá que ele estava dizendo mas o senhor tenha essa 

responsabilidade eu sei falando um pouco mais em saúde eu venho aqui falar dos 

vereadores tu imagina se nós não tivesse feito aquele barracão uma lona armada além de 

todos os outros municípios vejo e acompanho tem até o mais pequenininho tem pequenos 

socorros e atendimento as pessoas se nós não tivesse feito isso a nossa administração os 

responsáveis fiquei atentamente ou vendo falando nós fizemos até uma escada de acesso 

para as pessoas ter acesso ao banheiro ou lá na praça ou ali e tem mais os menino químico 

eu acho é necessário aquilo ali, tomara que nós não vemos a usar mas nós também não 

podemos para verificar mas, nós não podemos chegar lá para mim ser que tá aonde foi 

desinfetar, onde foi infectado lá é só os pessoas da saúde que podem entrar lá se não só 

pode entrar as pessoas da saúde,  eu atentamente ouvindo a fala dos vereadores do nosso 

governo vai fazer mais que 17 anos e pouco nós fizemos , duvido eu um de nós vereadores , 

prefeito não próximo não vai fazer por causa dessa crise tem muita coisa por fazer tem 

mas nós fizemos muito já e ainda temos muito que fazer até  31 de dezembro até terminar 

esse mandato críticas vai ter se não tiver oposição no município só tivesse tu situação aí 

tá tudo certo todo mundo disser amém, eu quero ver a outra fala de vereador que esqueceu 

de falar do partido dele deputado nosso partido a gente reconhece tudo sim que foi tarde 

que tu foi trazido, quero ver daqui um mês daqui uns dois meses vai ser o menos discurso 

aí , quero ver se vai ser o mesmo discurso por que um deputado Marcon um sempre foi 

para Nova Santa Rita, sempre trouxe a maioria das emendas e tá trazendo e continua agora 

muitas coisas não está sendo feito porque foi lá atrás porque as mesmas pessoas que vem 

trazer ao contrário votaram contra UBS, estrada quem manda dele que tá lá e não saiu do 

papel e nem vai sair porque não pode mais , aqui a nossa câmara está sólida cada Vereador 

tem seu pensamento e , digo para vocês vamos todo mundo junto enfrentar essa doença 

terrível, ninguém está preparado vereador Guilherme, para esse tipo de doença vamos 

continuar de braço dado política uma coisa e desumanas é outra até um dia não dizer mas 

não segunda, eu não queria eleição, eu  disse que as pessoas estão se preocupando com 

eleição ,estão se preocupando com eleição e com três milhões para doar e aumentar para 

dar para os pessoal da saúde para linha de frente isso que eu quis dizer tem que sair sim 

eu não vou mandar até 4 anos eu não disse que não era para sair eleição com essa doença 

terrível.eu disse. Ver. Leonardo Vieira - Colegas vereadores, eu quero falar sobre um  
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tema que tem me preocupado muito porque é aqui nesta casa o projeto do vereador Pedal 

que a gente aprovou uma lei aumentando a vida útil das Vans escolares, isso foi um avanço 

muito grande para o pessoal que tem serviço que, eu tenho recebido ligações desse pessoal 

preocupado o pessoal fez um investimento comprar o carros novos, um carro desse não é 

barato ele tem IPVA para pagar ele tem seguro ele tem parcela e não estão tendo aula não 

tem nem previsão de retorno das aulas, então eu tenho tido ligações de pessoas estão 

entrando em depressão já não tenho meio de quitar suas dívidas e sustentar sua família e 

baseado nisso encaminhou uma indicação que vai entrar a semana que vem para votação 

a explicação 054 de 2020 pedindo para secretaria de indústria e comércio venha fazer um 

estudo bem a situação não só dessas Vans, mas também das escolinhas que foram 

cancelada 120 vagas nessas escolas essas  também têm funcionários estão passando por 

dificuldades é necessário isolamento distanciamento social é necessário sim mas esse 

especial também está devendo dívidas e doenças  não só o risco de ser contaminado covid-

19 mas com doenças psicológicas estão entrando em depressão então penso que o 

executivo possa analisar a maneira de contribuir com esse pessoal desde empresa como a 

HARMANN, que ela chamou todos os funcionários e fez um acordo diminuir o salário 

em 30% uns  trabalham dois dias para garantir o seu emprego, acho que de repente a 

maneira que podemos juntar ou e fazer uma economia secretaria que nós estamos 

trabalhando que tem vocês não diga os funcionários de carreira  os CCs ,mas vocês e 

entrar numa conversa reduzir o salário reduzir a carga horária muito não estão trabalhando 

e poder dar uma atenção para esse pessoal que gera economia em gera emprego no nosso 

município e aqui destaca os proprietários de van escolar que o pedal tem uma representa 

uma representação muito boa meio desse pessoal que o Guto está sempre contigo ali tem 

vários que investiram não tão tendo como durar assim como proprietários de escolinha os 

comerciantes sem poder abrir seu comércio os seus alugar em aluguéis não foram 

inventados mais para o passados para frente economia no nosso município tanto na 

arrecadação, como no empregos então temos que ter um plano de ação e eu acho que a 

secretaria de doce comércio seria esse canal entre o entre o empresário e o executivo para 

fazer essa regulamentação e ajudar esse pessoal. Também gostaria de falar um pouco 

como Vereador falou, o beco da Veneza vereador Paulinho a pouco falou Lander  de 

Mouro tive lá falando com o pessoal a luz 220 chega lá no final do Beco cento e poucos 

aí a pessoa aí o morador no inverno é um problema e no verão também a pessoa quer 

tomar um banho quente não ou ele desliga a geladeira ou ele tomou banho e deixar a 

geladeira ligada a RG deveria sim deixar uma construção de rede a Corsan abastece Por 

que que a RG não pode regularizar E também temos problema no beco da Geni também 

tem problema lá que o Jair reconhece é conhecedor daquele problema eu acho que a gente 

pode melhorar o problema desse pessoal para encerrar minha fala eu gostaria de 

compartilhar um trechinho de Platão porque aqui todos nós temos a nossa opinião e esse 

trecho diz assim a ‘opinião é um meio entre o conhecimento e a ignorância então¨” Todos 

nós temos a nossa opinião e a nossa opinião não é a soberana. Seria isso e uma boa semana 

a todos última fala agora. Ver. Rodrigo Aveiro - infelizmente não posso contar com todos 

os vereadores, aqui  presente alguns já se retiraram, apesar de ser uma vez só uma vez na 

semana tem sido com frequência isso não participação dos vereadores até o final e se isso 

realmente é vergonhoso e a população tem que começar a cobrar um pouquinho mais isso , 

quero colocar também aqui a questão que foi citado aqui também assim como, eu e todos 

vereadores aqui que o os amiguinhos dos vereadores e os secretários e o amigo do rei essa 

fala eu vi aqui e vocês viram de casa que estão acompanhando eu quero dizer que a parte 

de um princípio participa da muitos grupos de enfim muitos afazeres, também em 

algumas comunidades eu nunca faltei com respeito e não digna dignidade e com caráter, 

mentindo de tá citando ,inverdades diz na minha boca porque , somos sim fiscalizadores 
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do executivo da administração porque temos que cobrar administração cabe a 

administração e as lojas e os mercados fazerem as suas  cobranças os decretos não tem as 

facilidades para uns outra outros é total de casas em verdades e uma falta de respeito com 

nós vereadores e chegar aqui e começar a acusar  amiguinho disso porque tem aquilo, 

porque isso é mentira eu quero dizer, por que isso eu tenho meu posicionamento,  sempre 

tive no partido dos trabalhadores e não pretendo sair tão cedo só se, eu sair fora da política 

independente de ganhar uma eleição amanhã ou depois a gente sempre busca fazer o que 

é melhor para o povo dentro da legalidade dentro das legislação então essas acusações 

têm que vir aqui daí que dá nome quem é que tá fazendo qual é o vereador que está sendo 

beneficiado não adianta vir aqui falar baboseiras ou então tá com medo nosso trabalho ou 

tá achando que a gente tá trabalhando demais então  vou lá inventar mentiras para o povo 

para fazer essa política suja desonesta, eu acho que o homem tem que ter caráter e também 

quero colocar aqui a questão aqui vim  vereadores cobrar aqui deveria estar abrindo ao 

UBS, mas o projeto veio para sua casa aqui desde dezembro mas porque foi colocado 

mobiliário da UBS e ficou parado por fins políticos aquele grupinho dos sete vereadores 

para fazer o joguinho político quem acaba se prejudicando a população, já era para  estar 

em funcionamento aquela UBS aquela é secretária não é a farmácia básica, aberta não é 

centro de especialidade por isso então foi trocado sim uns três prédios lá foram entregues 

para ter noção prédio para termos as repartições vamos estar juntos e sim Vai facilitar o 

pessoal que vai ser atendido no centro da cidade vai passar na farmácia pegar seu 

remedinho o pessoal que tem uns 15 são já vai passar na secretaria já vai passar no centro 

da cidade e já vai estar no UBS que já vai estar mais perto também é muito fácil vir para 

cá jogar um monte de baboseira na hora dos projetos sempre essa casa tem que ter 

responsabilidade para votar eu me lembro muito bem muito muitos vereadores votaram 

que são da UBS da aqui no centro a construção da UBS no Caju é assim como muitas 

pavimentação que vieram do município e agora quer se fazer de bonzinho, vim falar que 

o secretário foi pescar eu sei de muitos, vereadores que foram para cursinhos, pescar e 

tomar  banho de piscina,  parece que é medo isso tudo vamos procurar trazer pautas 

positivas para cá ,  vamos procurar reconhecer  trazer pautas positivas para cá, um bom 

pensar e uma boa semana a todos. TRIBUNA POPULAR: Não houve. O Presidente 

agradeceu a todos e com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a 

senhor presidente encerrou a sessão às vinte e uma horas e cinco minutos. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo 

primeiro secretário. 

 

 

         Vereador Jocelino Rodrigues, 

                         Presidente. 

 

    Vereador Mateus O. Marcon, 

                1º Secretário. 
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